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ELOSZ.

Az európai szociáldemokrácia gyongesé>

geit ismertUk a háboru elótt is. Nem egy-

szer mondottuk és irtuk, hogy az európai

pártoknak nagy tagsága nem jelent egyuttal

nagy erót is; tomegeik, melyeket dcmonstrá-

ciókra mozgósitani tudnak, nem nyujtaiiak

biztositékot arra, hogy a váságban megáll-

ják heiyiiket. Nem lepett meg benniinket,

hogy a háboru kitórésekor az európai szo-

ciáldemokrata pártok, amikor a rideg való-

ság számadasra kenyszeritette oket, egy^ize-

riien bejeientették a csódót. De éppen azért,

mivel az események nem értek benniinket

váratlanul, nem tudtunk volna olyan maró

kritikát mondani az európai szociáidemok-

ráciáról, mint Trotzky teszi azt ebben a

kónyvben a kiábrándulás keserutíégével.

Megértjuk ezt a keseruséget s igazfiá-

gosnak tartjuk a kritikát, ha még oiy azigoru

volna is. Amint Lincohi mondotta, a csaiádi
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kptelékeken kivul a legszentebbek azok, me-

]yeka világ munkásait fOzik egybe. Nem
jogos-e és nem érthetÍ5-e a kesertt harag

olyan szociaiista pártok eiien, melyek e szent

kdtelékeket széttépték?

Azonban mi, szocialisták, íegyelmezni

tudjuk indulatainkat. A keseruség érzetét a

szivunkbe zárjuk^ hogy agyunk ki tudja £ur-

készni az okozatoknak okait. És ameddifir

Trotzky elmegy az okok furkészésében, vele

tartunk s vele egyetértunk. Azonban amikor

megáil, holott ugy érezztikt hogy ninca befe-

jezve a felderitó ut, el kell tcile válnunk.

Tovább megyiink^ ba mindjárt csak egy eld-

szó azuk keretei kozt ia.

Mindannak, ami jogosan mondható a

német szociáidemokrata párt magatartá8ára»

éppen az ellenkezdje vonatkozik az olasz szo-

ciaiista pártra. Az elóbbi, mint Trotzky he-

lyesen mondja» megtagadta dicsó tradicióit.

De az utóbbi nem tagadta meg. És hogy

igazságosak legyunk: a német szociáldemok-

rácia is az utolsó percig tiltakozott a báboru

ellen. fis a tény mégís az, hogy a háboru be-

kovetkezett s egjaránt benne vannak a tra-

diciókat megtagadó német szocialisták ia, a

tradici6kat meg nem tagadó olasz szocialis^

Digitized by Google



7

ták is« Ha kulónósen szem elott tartjuk, hogy

az egyiknél a tradició megtagadáa esak a

hadiizcnct után tórtéiit, a másiknál még a

hadiizenet után sem tórtént meg és az ered-

mény mégis egy, nyilvánvaló, hogy az euró-

pai szocialista pártok csódjét valamely olyan

okban kell keresniínk, meiy magatartásuktól,

elvtagadásuktól vagy elvhiiséguktdl teljesen

fuggetlen. Mi lehet ez az ok?

Az Internationale egy régi, bár számra

nézve csekély pártja a világháboru kezdete

elott már egy vagy másfél évtizeddel meg-

adta a választ erre a kérdésre. Az amerikai

SoeiaMat Lahar Party kifejtette és az Inter*

nationle nemzetkdzi kongresszusain ujra meg
ujra hangoztatta, hogy a szocialista és a

munkásmozgalom sohasem tehet eleget nagy

tdrténelmi hivatásának, ha gazdaságí szer-

vezetei formáikban nem taitaiiak iépést az

iparí íejlddésseL Ha Európa iparilag fejlett

országainak gazdaságí munkásszervezetei

szervezkedtek volna az ipatágak aiapján s

ennélfogva a munka tbmor, szilárd ipari

hadseregét állithatták volna szemhe kapita^

lišta osztályaikkal, a háboru nem a nemzetek,

hanem az elnyomó és az elnyomott osztályok

k5zt indttlt volna meg.
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A legszebb elv is csak szép álom marad,

ha nincs megíelelo szervezet^ mely azt valóra

váltsa. £s az európai munkások szervezetei

nem voltak megíeieloek. Gyongeségeiket ké-

son vették észre* Azonban tanulnak, tanulni

fognak, bár igen drága áron. És ha a mun-

kások szervezeteiket ugy alkotják meg, hogy

azok erot jelentsenek, az erd bátorságot^ fér-

fiasságot és képességet fog onteni beléjuk

arra a harcra, mely ki fogja kuzdeni a szocia-

lista ipari társadalmat.

BASKY LAJOS.
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A szcrzó elószava.

A termelés er6i> melyeket a kapitaliz-

mus kifej lesztett, tulnótték a nemzet és az

állam határait^ A nemzeti állam, a jelen-

lesri politikai forma tulságosan kicsiny e

termeló erók kiaknázására. Tehát gazda-

sági rendszerúnknek irányzata az, hogy át-

tdrj5n az állam határain. Az egész fdld-

gomb, a íold s a tenger, íclulete ugy, mint

bélseje egy nagy gazdasági miihelylyé vált,

melynek kuldnbdzd részei elválaszthatatlan

kapcsolatban vaiiiiak egymással. Ez a ka-

pitaiizmusnak a munkája volt. De ennek

a munkásnak az elvégzése a Icapitalista álla-

mokat harcra vezette, hogy a világra kiható

gazdasági rendszert aláve.ssek az egyes or-

szágok burzsoáziája proíitérdekeinek. Az
imperializmus polltikája mindenek felett

azt bizonyitotta be, hogy a régi nemzeti ál-

lamok, melyeket az 1789-1815-iki, az 1848;

1859-iki, az 1864-1866-iki és az 18704ki for-

radalmak és háboruk alapitottak meg, tul-
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élték magukat és most turhetellen akadá-

lyai a gazdasági fejlodésnek.

A jelenlegi háboru alapjában véve a ter-

melés erdinek lázadása a nemzet és az állam

politikai formája ellen. A nemzeti állam-

nakt mint íUggetlen gazdasági egységnek

dsszeomlását jelenti.

A nemzetnek fen kell maradni tovább is,

mint kulturális^ ideologiai és pszichologiai

tényneky de a gazdasági alapot elveszitette

lábai alól. A jelenlegi véres ósszeiitkozés-

ról ugy beszélni, mint a nemzeti védelem

munkájáról, vagy képmutatás vagy vakság.

Ellenkezóleg, a háboru okjektiv jelentosége

az, hogy a jelen nemzeti gazdasági kozpon-

tok dsszeomlottak s helyébe jn a világgaz-

dászat. De a kormányok az imperializmus

e probiémáját nem az emberiség valameny-

nyi termelojének értelmes, szervezett ko-

operációjával szándékoznak megoldani, ha-

nem a világ gazdasági rendszerének kizsák-

mányolásával azon oiszág kapitalista osz-

tálya által, amely gydzni fog; amely orszá-

got ez a háboru nagyhatalomból világhata-

lommá változtat át.

A háboru a nemzeti állam bukását hir-

deti. De ugyanakkor hirdeti a kozgazdaság
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kapitalista rendszerének a bukását i8. A
nemzeti állam segitségével a kapitalizmus

forradalmasitotta a világ egész gazdasági

rendszerét. Felosztotta az egész íóldet a

nagyhatahnak oligarchái kdzdtt, melyek

korul mint bolygók csoportosulnak a kis

nemzetek, melyek a nagyok versengésébdí

élnek. A világ gazdászatának további fej-

lódése kapitalista alapokon szakadatlan

kiizdelmet jelent a kapitalista kizsákmá^

nyolás ujabb és folyton ujabb mezdiért,

melyet egy és ugyanazon forrásból, a fold-

ból kell megszerezni. A gazdasági versen-

gést a militarizmuB zászlaja alatt kiséri a

rablás és pusztitás, mely megsérti az emberi

gazdászat legelemibb elveit ia. A világ ter-

melése fellázad nem csupán a nemzeti és

állami elhatárolások elleii» hanem a kapita-

lista gazdasági szervezet ellen is, mely most

barbár szervezetlenséggé és khaosszá vál-

tozott.

Az 1914-ik háboru a tSrténelemben ismert

legkolosszálisabb dsszeomlása egy gazdasár

gi rendszernéky melyet elpusztitottak saját

veleszuletett ellenmondásai.

Mindazok a torténeimi erók, melyek-

nek feladata volt, hogy vezéreljék a burzsoá
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társadalmat, nevében beszéljenek és kizsák-

mányoljáky a háboru által bejelentették tdr-

téneimi csódjiiket. Vedelineztek a kapila-

lizmust, mint az emberi civiiizáció rendsze-

Tét, éa a katasztrófa, melyet az a rendflzer

sziilt, elsósorban is az o katasztrófájuk.

Az események elsó hullámai a nemzeti kar-

mányzatokat és a hadseregeket azelott so-

ba el nem ért ma^slatokra emelték. A
nemzetek egy percre korej uk sorakoztak.

De annál borzalmasabb lesz a kormányza-

tok leomlása, amíkor a npek, melyeket az

ágyuk dórgése megsiketit, felismerik a je-

leni^ események jelentoségét teljes igaz-

ságukban és borzalmukban.

A tomegek forradalmi reakciója annái

hatalmasabb lesz^ minél bóségesebb az ára-

dat, melyet a t5rténelein most rájuk zudit.

A kapitalizmus megteremtette az uj •

szocialista gazdasági reudszer anyagi felté*

teleit. Az imperializmus a kapitalista nem-

zeteket tórténelmi khaoszba vezette. Az

1914-iki háboru mutatja a kbaoszból kive-

zet5 utaty erószakosan unszolva a proletá-

riátust a forradalom utjára.
^

Európa gazdaságilag elmaradt orszá-

gai számára a háboru sokkal régebbi torté-
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nelmi eredetu problémákat tol elótérbe, —
a demokrácia és a nemzeti egyséz problé-

máit. Nagy mértékben vonatkozik ez Orosz-

ország» Ausztría-Magyarország és a Balkán

félszi^ret népeire. De ezek a tdrténelmileg

megkésett kérdések, melyeket a mult orok-

ségképpen adományozott a jelen korszak-

nak, nem változtatják meg az események

alapvetó jellegét. Nem a szerbek, lengye-

lek, románok vagy finnek nemzeti aspirá-

ciói mozgósitottak a vetettek a harcmez6kre

huszonótmilHó katonát, hanem a nag>'ha-

talmak burzsoáziáinak imperialista érdekei.

Az imperializmus az, mely teljesen felddn-

totte az európai status quo-t, mely negyven-

6t évig áliott fon és felvetette ismét a régi

kérdéseket^ melyeknek megoldására a bur-

zsoá forradalom képtelennek blzonyult.

De a jelen korszakban tel j es képtelen-

ség e kérdéseknek ónmagukban való tár-

gyalása. Nincs semmiféle dnálló jellegúk.

A Balkán félszigeten cl sem lehet képzelni

a nemzeti élet viszonyainak és a gazdasági

fejlddésnek megteremtését» ha a cárizmus

és Ausztria-Magyarország fenmarad. A
cárizmus most elengedhetetlen hadi tartá-

lya Frandaország financiális imperializ-
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musának és Anglia konzervativ gyarmat-

hatalmának. Ausztaía-MagyarorssEáfir pedig

fótámasza Németország imperializmusá-

nak. A szerb nemzeti terroristáknak és a

Habsburgok politikai renddrségének csalá-

di viszályából keletkezve, a háboru csak-

hamar feltárta igazi alapvetó jellegét, —
az élet-halál harcot Németország és Anglia

kozott Amig az ostobák és a képmutatók

a nemzeti szabadság és fíiggretlenvség védel-

mérdl fecsegnek, a német-angol liáboru va-

lójában egyréazt India és Egyiptom népei

imperialista kizsákmányolásának szabadsá-

gáért, másrészt a fold népeinek imperialista

felosztásáért íolyfk.

Németország kapitalista fejlódését

nemzeti alapon kezdte Franciaország kon-

tinentális hegemóniájának elpusztitásával

1870-1871-ben. Most, hogy a német ipar-

nak a nemzeti alapon való fejlódése Német-

országot a világ elsd kapitalista hatalmává

tette, továbU fejlodésének folyamán 9s8ze«

iitkozésbe kertilt Anglia hegemóniájával.

Németország azt látja, hogy világ-ellensé*

gének megbuktatására elengedhetetlen fóh

tétel az európai kontinens teljes és korlát-

lan leígázása. Az elso, melyet eszerint az
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imperialista Németország programba vesz,

a nemzetek kdzépettrópai ligájának meg-

alakitása. Némctország, Ausztria-Magyar-

ország, a Balkán félsziget és Torokország,

Hoilandia» a skandináv országok, Svájc,

Olaszország és ha lehet, az elgyongitett

Franciaország és Spanyolország és Portu-

gália alkotnák azt a gazdasági és hadi

egészet, egy Nagy Németországot a jelen-

legi Németország hegemóniája alatt.

Ez a program, melyet a német imperia-

lizmus nemzetgazdászai, politikai huvárai,

jogászai és diplomatái részletesen kidol-

goztak„ sztratégistái pedig valóra váltottak,

a legszemheszdkóhb bizonyítéka és a legéke-

sebben szóló kifejezése annak a ténynek,

hogy a kapitalizmus kinótte a nemzeti ál-

lam kereteit és tUrhetetlenUl Ssszezsugoro-

dottnak érzi mag*át határai kozott. A nem-

zeti nagyhatalomnak pusztulnia kell s he-

lyébe kell lépni az imperialista világhata-

lonmak.

E tSrténelmi korulmények kozt a mun-

kásosztálynaky a proletáriátusnak nem le-

het érdéke az elavult, idejét multa nemzeti

**haza" megvédelmezése, mely a gazdasági

kifejlddésnek legídbb akadálya lett A pro-
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letáriátus feladata, hogy megalakitson egy

sokkal hatalmasabb hazát, sokkal mas^asabb

ellenálld erdvel, — Eurápa EgyesiUt Álktr-

maínak kóztársaságát, mint a Világ Egye-

sult Államainak alapját.

Az egyetlen mód, melyen a proletáriá-

tus szembeszállhat a kapitalizmus imperia-

lista rémuietével, az, hogy szembe állitja

vele a világ gazdászatának szocialista szer-

vezetét, mint a mának praktikus prog-

ramját.
A háboru az az eazkoz, melylyel a ka-

pitalizmus fejlódésének tetdfokán meg

akarja oldani megoldhatatlan problémáit.

E módszerrel szembe kell állitania a proletá-

riátusnak a saját módszerét, — a társadal-

mi forradalom módszerét.

A Balkán kérdés és a cárizmus meg-

dóntésének kérdése, melyet a tegnap Euró-

pája vetett elénk, csak forradalmi uton old-

ható meg a holnap Egyesiilt Kurópájának

prablémájával egyiitt. Az orosz szociálde-

mokráciának, melyhez a szerz6 tartozik,

haladéktalan, síirgoa feladata az, hogy

kUzdjon a cárizmus eilen. A cárizmus

Ausztria-Magyarországon és a Balkán fél-

szigeten elsósorban is piacot keres foszto-
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gató, rabló politikai módszereinek és ero-

azakosságainak. Az orosz burzsoáziát fel

egészen a radikális mtellektuelekisr teljesen

demor.vliztálta az utolsó ot év rengeteg ipa-

ri fejlódése és véres szóvetséget kdtdtt a

dinasztiávaly melynék a turelmetlen orosz

kap ita lis ták számára biztositani kellett ré-

sziiket a világ-zsákmányból ujabb fóldrab-

láaokkal. Amigr a cárizmus megrohanta és

feldulta Galiciát s megfosztotta szabad-

ságának még azon foszlányaitól is, melyet

az a Habsburgoktól kapott, mig feldarabol-

ta a szerencsétlen Perzsiát, s a Boszpoms

sarkából hurkot igyekszik vetni a Balkán

népek nyakára, a megvetett liberalizmusra

bizta a íoladatot, hogy takarja el rablásait

undoritó szavalataival Belgiumnak és Fran-

ciaországnak védelmezéséról. Az 1914-ik

év az orosz liberalizmusnák teljes esódjét

jelenti és az orosz proletáriátust teszi a fel-

szabaditó háborunak egyetlen bajnokává.

Az orosz forradalmat véglegesen az európai

proletáiátus társadalmi foixadalmának ki-

egészitó részévé teszi.

A cárizmus ellen való háborunkban,

melyben soha nem osmertiínk "nemzeti"

fegyverszunetety sohasem vártunk segitséget
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a Habsbur^^ vagy Hohenzollern militariz-

mustól s nem várunk most sem. Elég tisztán

meg5riztak forradalmi látóképesséfiriinket.

hogytudjuk: a cárizmus elpusztitásának

eszméjét a német imperiálizmus visszaiiasz-

tónak tartja. A keleti határon a cárizmus

volt a legjobb szovetségese. A társadalmi

szerkezetnek és torténelmi céloknak szoros

kótelékei fuzik hozzá. De ha ellenkezóleg

volna is, még ha fel is tehetnénk, hogy a

hadmíiveletek logikájának engedelmesked-

ve pusztitó csapást mérne a cárizmusra, sa-

ját politika! érdekeinék logikája ellenére is,

még ebben a nagyoii valósziníitlen esetben

sem ismernénk el a HohenzoUerneket sem

objektiv, sem szubjektiv szdvetségesnek. Az
orosz forradalom sorsa olyan elválhatatla-

nul kapcsolódik óssze az európai szocializ-

mus sorsával és mi, orosz szocialisták olyan

szilárdan állunk a nemzetkoziség talaján,

hogy egy pillanatra sem gondolhatunk arra»

hogy Oroszország kétes felszabaditását Bel-

gium és Franciaország szabadságának biz-

tos pusztulása árán vásárolj uk meg s— ami

még fontosabb, — a német és osztrák pro-

letáriátusba beoltsuk az imperializmus

mérgét.
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Számos kótelék íuz benniinket a német

fizodáldemokráciához. Mindnyájan végig-

jártuk a német szocialista iskolát és tanul-

tunk ugy sikereibol, mint kudarcaiból.

Elóttnk a német szodáldemokrácia nem
csupán egy pártja volt az Internationale-

nak. Valójában a pártnak tekintettuk.

Mindig megdrizttik, erdsitetttik a testvéri

kdtelékeket, melyek benniinket az osztrák

szociáldemokráciához fuztek. Másrészt min-

dig bliszkék voltunk arra a ténsrre, hogy

szerény hozzájárulásunkkal elómozdithat-

tuk a választójog kivivását Ausztriában és

forradalmi irányzatokat segitetttink felkel-

teni a német munkásosztlyban. Nem csak

egy-két vércseppbe keriilt ez. Habozás nél-

kiil elfogadtuk idósebb testvériink erkolcsi

és ansragi t&mogatását, ki ugyanazon célok-

ért kuzdótt, mint mi, nyugati határunk tul-

só felén.

De éppen a mult iránt való tiszteletból

és még inkább a jovó iránt való tiszteletb61,

melynek Oroszország munkásságát egyesi-

teni kell Németország és Ausztria munkás-

ságával, méltatlankodva kell visszautasita-

nunk azt a "fóiszabaditó" segélyt, melyet a

német imperializmus ajánl fel nekUnk egy
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Krupp-féle municiós társzekéren, sajnos, a

német szocializmus áldásával ! És remél-

jQk, Bz orosz szocializmus méltatlankodó

tiltakozása elég hangos lesz, hogy meghall-

ják Berlinben és Bécsben,

A második Internationale dsszeomlása

tragikus tény s vakság vagy gyávaság volna,

hogy szemet hunyjunk elotte. Az az állás-

ponty melyet a francia szocializmus nagyobb

része elí<^lalt, éppen ugy hozzájárult bn-

kásához, mint a német ób osztrák szociál-

demokrácia állásfoglalása. Ha ez az irás

f6Ieg a német szociáldemokráciának szól»

csak azért van, mivel a német párt volt a

legerdsebb, a legbefolyásosabb és elvben a

legalapvetóbb tagja a szocialista világnak.

Torténelmi behódolása a lej^tisztábban tárja

fel a második Internationale bukásának

okait Elsó pillanatra ugy tiinik fel, mint-

ha a társadalmi forradalom kilátásai a jo-

vóre teljese csalékonyak volnának. A régi

szocialista pártok csddje katasztróíálisan

nyilvánvaló. Miért reménykedhetnénk te-

hát a szocialista mozgalom jovojében? E
kétkedés, bár természetszeril, mindazárital

meglehetósen téves kdvetkeztetésre vzet.

Kihagyja a számitásból a torténelem jó-
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akaratát» mint ahogy gyakran^ hajlandó

volt figyelmen kiviil hagyni rossz akaratát,

mely most oly kegyetieniii nyiivánult meg
abban a soraban^ melyre az Internationale

jutott.

A jelenlegi háboru a nemzeti államok

dflszeomlását jelenti. A most lezáruit kor-

szak szocíalista pártíai nemzeti pártok

voltak. Beleszovódtek a nemzeti államba

azervezeteik kulónbozo égaivalt minden

tevékenységlikkel és pszichologiájukkaL

Kongresszusaik íinnepélyes nyilatkozatai

ellenére ia íelkeltek a konzervativ áliam vé-

delmére, amikor a nemzeti talajon nagygyá

nott imperializnius dóntogetni kezdé a kor-

hadt nemzeti korlátokat. a nemzeti ál-

lamok tdrténelmi leomlása magával rántot^

ta a nemzeti szocialista pártokat is.

Nem a szocializmus bukott el, hanem

ideigienes tdrténelmi kUlaó íormája. A for-

radalmi eszme njra kezdi az életet, amikor

elveti a légi, rideg burkot. Ez a burok éló

emberi lényekbdl áll, a szocialistáknak egy

egész generáeiójából, mely megkdvesUlt az

agitáció és szervezés onmegtagadó munká-

jában a politikai reakció tobb évtizedes kor-

flzakán át és a nemzeti opportunizmusnak és
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lehetdségeknek šzokásait és nézeteit íogadta

eL Meglehetós reménytelen minden torek-

vés, mely a második Internationale-t a régi

alapon akarja megmeuteni, személyes dip*

lomáciai módszerekkel és kdlesdnafl enged-

ményekkel. A torténelem oreg vakondoka

már mélyre vágta utját s nincs hatalom,

mely feltartózhatná.

Amint a nemzeti államok gátjai lettek

a termeló erok fejlódésének, éppen ugy a

régi szocialista pártok ia fo gátjai lettek a

munkásosztály forradalmi mozgalmának.

Szukséges volt, hogy a maguk teljességében

bizonyitsák nagy elmaradottságukat» hogy

vé^leg díBzkreditálják megfelel6tl^ és kor-

látolt módszereiket és a nemzeti egyenetlen-

kedés szégyenét és borzalmát zuditsák a

inuiikáso8ztályra» hogy aztán a mankás-

osztály e félelmes kiábrándulások által

feiszabadithassa magát az elokésziilet kor-

szakának elóitéletei és rabszolga szoká-

sai alól s végre az legyen, amire a torténe-

lem szava hivja, — hataiomért kuzdo for-

radalmi osztály.

A második Intmiationale nem élt hiá-

ba. Hataimas kulturális munkát végzett*

A tdrténelem soha sem ismert ehez hason-
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lót. Nevelte és egybegryujtotte az elnyo-

mott osztályokat. A proletáriátusnak nem
kell már a kezdeten kezdenie. Nem Ures

kézzel lép az uj utra. A mult korszaktól az

eszmek gazdag fegyvertárát kapta oroksé-

guK Ordkséfirul kapta a kritika íegyvereit.

Az uj korszak mesrtanítja a proletáriátust,

hogy egyesitse a kritika régi íegyvereit a

fegyverek uj kritikájával.

£z a kdnyv nagy sietséggel készull,

olyan viszonyok kózt, melyek távol állnak

attól, hogy rendszeres munkának kedvezze-

nek. Nagy része az elbukott régi Intema-

tionale-lal foglalkozik. De az egész knyv
irásakor az elsó oldaltól az utolsó oldalig

mindig szem eldtt lebegett az Uj Interna-

tionale eszméje, az Uj Internationale, mely-

nek a ielenlegi világfelfordulásból ki kell

emelkednie, az utolsó harc és végso gyóze-

lem Intemationale-ja.

Leon Trotzky,
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L FEJEZET,

A Balkán kérdés.

**Az orosz cárizmus és vazallusai

ellen folyó háborut nagy tórténeimi esz-

me hajtja át» E nagy tdrténelmi erd-

nek hajtó ereje szenteli meg a lengyel-

országi és kelet oroszországi harcmezo-

ket. Az ágyuk dórgése, a gépfegyverek

kattogása, a lovasság rohama, mind a
nemzetek felszabaditásának demokrati-

kus programjának kierdszakolását je-

lentik. Ha a cárizmusnak a francia ka^

pitalista hatalmakkal és egy lelkiisme-

retlen 'kereskedó nemzetter szóvetkez-

ve nem sikerCilt volna az l805-*iki for-

radalmat elnyonmi, a nemzetek jelen-

legi gyilkolása eikerulhetó lett volna.

Egy demokratikus orazág sohasem

egyezett volna bele egy leikiismeretlen

és hiábavaló háboru folytatásába. A
szabadság és igazság nagy eszméí most
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a kard és a gépfegyver rábeszéló nyel-

vén beszélnek és az emberiséggel és

igazsággal rokonszervezo miiiden sziv

csak azt kivánliatjay hogy a cárizmus

hatalma egjrszer a mindenkorra ttfres-

sék ossze s az einyomott orosz nemzeti-

ségek ismét megszerezzék a jogot» hogy

saját sorsukat intézzék."

A íentebbi idézet a Népszavának, a

magyarországi szocialista párt hivatalos

lapjának 1914 augusztas 81-iki számából

való. Magyarország az a fold, melynek egész

belsd élete a nemzetiséKÍ kisebbségek erd-

BZBkoB elnyomásán és a munkásosztályok

rabságán épiil, a hivatalnokok parazitaságán

és a nagy íóldbirtokosok uralkodó kasztjá-

nak bitorlásán. Ez az ország az» ahal a

Tiszához hasonló emberek a helyzet urai,

szórostiil-borostul agráriusok, a politíkai

banditák viselkedéséveL Szóval: Magyar-

ország a legkozelebbi lokona a^cár-uralta

Oroszországnak.

Mi lehetne tehát iildbb, mint hogy a

Népszava, Magyarország szocialista lapja,

kitoró ielkesedéssel udvozólje a német és

osztrák-magyar hadseregek íelszabaditó
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míBszióját? Ki érezhette volna, ha nem
gróf Tisza, a hivatást, hogý kier5szakolja a

nemzetek felszabaditásának" demokratikus

programját?" Ki tartotta volna fen Euró-

pában a tdrvény és igazság dr5k elveít, ha
nem Budapeš uralkodó klikkje, a diszkre-

ditált panamisták? Rábiznátok-e ilyen hiva-

tást a "perfid Angliának'% a boltosok nem-

zetének lelkiismeretlen diplomáciájára ?

A kacagás eliizi a haragot. Az Inter-

nationale által kovetett irányzatok tragikus

kdvetkezetlenségei nem csupán tetófokára

lépnek a szegény Népszava cikkeiben; hu-

morukkal lefegyvereznék.

Az események jelenlegi sorozata meg-

kezdodbtt azzal az ultimátummal, melyet

Ausztria-Magyarország ktildótt Szerbiának.

A legcsekélyebb ok sem volt arra, hogy a

nemzetkózi szociáldemokrácia védo szárnyai

alá vegye a szerbeknek, vagy a Balkán fél-

sziget bármelyik apró dinasztiájának íntri-

káit. Politikai kalandjaikat valamennyien

a nemzeti aspirációk koponyege mógé igye-

kezték rejteni. Még kevesebb okunk volt

arra, hogy morális felháborodásba lovaljuk

magunkat, mert egy fanatikus szerb ifju a

bécsi és budapesti kormányok gyáva, bunos.
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sraz nemzetíségi politikájára véres merény-

lettel felelt.*

Egy tekintetben nem lehet kétségUnk.

'

A Duna-mentí monarchia és a szerb kor-

mány kózótt íolyó vitás iigyben a torténel-

mi jog, vagyis a szabad fejlódés joga tel-

jese Szerbia részén van, mint ahogy Olasz-

országnak volt igaza 1859-ben. A belgrádi

terroristák és a császári rendorbetyárok

kozt folytatott párbajnak mélyebb jelentd-

sége van, mint csnpán a Karagyorgyevics-

ek kapzsisága vagy a cári diplomácia bunei.

Az egyik oldalon voltak egy életerejét ve-

szitett nemzetí állanmak imperialista kóvete-

lései, a másik oldalon a feldarabolt szerb

nemzet tdrekvései, hogy ismét nemzeti egész-

* Érdekes, hogy e:rek az opportunista osztrák

és német Bzocialisták most el vannak telve erkólcsi

felháborodáBsal a "sarajevoi áruló merényle'
mlatt. De azért sokkal Ink&lJb rokonuenrestek as
orosz terroristákkal, mint ml, orosz szocláldemok-
raták, klk elvbol elleneztúk a terrorisztikus mód-
szereket. A soviaizmus kódében nem veszik észre,

hogy a szerencBétlen sserb terrosta, Oairrilo Frin-
slp, tdkéletesen ugyanazon nemEeti essméknek a
képviselójo, melyrt a német terrorlsta, Sand kép-
visel. Talán még azt is kérik tólúnk, hogy rokon-
szenvunket Sandról Kotzebue-ra ruházzuk át? Yagy
talán esek as enucbok majd ajánlani fogják a sv&j-
ciaknak, hogy torjék óssze a merényU^ Tellnek em-
lékszobrt állltsák helyébe Gesslernek, az osztrák
kormányzónak szobrát, aki egylk ssellemi el6dje
volt a meggyilkolt íohercegnek.
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szé olvadjon 5ssze és számottevo eleven ál-

lam legyen.

Azért jártunk oly soká a szocializmus

iskolájába, hogy elfeledjiik a demokrácia

ábécéjének «lsd három betiijét? £s még
hozzá ez a feledékenység csak augusztus

negyedike után jelentkezett. E végzetes

dátumig a német marxisták m^gmutatták,

hogy nagyon jól tudták, mi tdrténik Európa

délkeleti részén.

A sarajevoi merénylet uikn, 1914 julius

3-án a VortuiMs ezt irta:

''A délszlávok burzsoá forradalma

teljes lendtUetben van és a sarajevoi

merénylet onmagában véve bármily vad

és értelmetlen cselekmény volt is» e for-

radalomnak éppen agy egyik fejezete,

mint azok a harcok voltak, nielyekkel a

szerbek, boigárok és montenegróiak fel-

szabaditották Mecedonia parasztjait a
torok hubéri kizsákmányolás igája alól.

Csoda-e, hogy Ausztria-Magyarország

v&gyódással tekintenek a szerb királý-

ságban él6 faj-testvéreik felé? A szer-

biai szerbek elérték a iegmagasabb célt,
*

melyet egy nép a jelenlegi társadalmi
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rendszerben elérhet. Megszerezték a

nemzeti íiiggetlenséget. Bécsben éa

Budapesten pedig iitlegekkei és rugá-

8okkaly haditdrvényszéki igazságszol-

gáltatással és akasztófával traktálnak

mindenkit, aki szerb vagy horvát nevet

visel • • • Van hét és félmillió délszláv,

kik a balkáni gyózelmék kdvekeztében

bátrabban kóvetelik, mint valaha, poli-

tika! jogaikat. És ha Ausztria császári

trónusa tovább is ellenáll támadásaik-

nak, fel fog dólni és darabokra torik az

egész császárság, melylyel végzetiinket

o882sekapcsoltuk. Mert a torténelmi fe>
Iddés irányába esik, hogy az ilyen nem-

zeti íorradaimak gyozedelmeskedje-

nek."

Ha a nemzetkozi szociáldemokrácia

szerb csoportjával egyatt makacsul ellenál-

lott Szerbia nemzeti k5veteléseínék, semmi-

esetre sem azért tortént, mintha elismerte

volna Ausztria-Magyarországnak torténel-

mi jogát a határain belQl éló nemzetiségek

elnyomására és széttagolására ; és semmi-

esetre sem azért tortént, mintha elismerte

volna a Habsburgok felszabaditó misszióját
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A fekete és sárga sajtóbérenceken kivíil

1914 augusztusáig senki sem mert még csak

egy szót is ejteni err61. A azocialisták ma-

gatartását teljesen kulonbozó inditó okok

befolyásolták. Elószor is a proletáriátus,

bár egyáltalán nem vltatta el Szerbiának

azon tSrténelmi jogát, hogy nemzeti egység-

re tórekedjen, ennek a problémának a meg-

oldását nem bizhatta azokra a hatalmakra,

melyek akkor ellenórizték a szerb királyság

sorsát. Másodszor, — és számunkra ez

volt a dontó tényezd^ — a nemzetkozi szo-

ciáldemokrácia nem áldozhatta fel Európa

békéjét a szerbek nemzeti úgyének, felis-

mervén azt a tényt» hogy hogy az ilyen egy-

séget, egy európai forradalom kivételével^

csupán egy európai háboru által lehetne el-

érni.

De attól a perctdl kezdve» amikor

Ausztria-Magyarország saját sorsának és

Szerbia sorsának kérdését a harcmezóre biz-

ta, a szociáldemokratáknak a legeaekélyebb

kétségtik se lehetett aziránt, hgoy a nemzeti

és társadalmi haladás iigyét délkeleti Euró-

pában sokkal sulyosabb csapás érné eg^

Habsburg gydzelemmel, mint egy szerb gy5-

'

zelemmel. Sz6 sincs róla, még mindig nem

Digitized by Google



t 31

volt ok arra, hogy mi, azocialisták, ssze-

kapcsoljuk iigytínket a szerb hadsereg cél-

jaival. Ez az eszme lelkesitette a szerb szo-

cialistákat, Ijaptchevitchet és Katzlerovi-

tcliet» amikor férfiasan a faadik5Ics5n ellen

szavaztak.* De még kevesebb okunk volt arra,

hogy a Habsburgok tisztára dinasztikus jo-

gait, a feudális-kapitalista klikkek imperia-

lista erdekeit támogassuk a szerbek ueiuzeti

* Hogy a szerb szocialistáknak ezt az akclóját

teljes egészébeu méltányolhossuk, nem szabad meg-
feledkezntliik arról a poUtlkal lielyMtrdl, melyben
Yoltak. Szerb dBSseeskydk meggyilkolták a Hab»-
burg-családnak, az osztrílk-magyar Iderikalizmns,

mllitarizmus és imperiallzraua fó támaszának egyik
tagját. A bécsi katona-párt e kapóra jott úriigyet ar-

ra hassnálta fel. hogy Szerblának olyaii ultlmátiimot
kfildjdn, melyhez hasonldan arcfttlan aligha fordul
el6 a diplom.lrla tort^nplrrK^^bnn. A szerb kormflny
rendkivíili engedményeket adott meg a válaszában
és ajániotta, hogy a vitás kérdés megoldása bizas-

8ék a hague-1 békebtróságra. Ausztrla erre hádat
Cizent Szerblának. Ha a **Tédelml háboru" egyál-
taln jolont vnlnmít, ngy ez osntbon bizonyára al-

kalniazható Szerbiára. Mindazáltal Ljaptchevltch
és Katzlerovitch barátaim, tántorithatatlanul abban
a meggydzddésben, hogy mlnt szoefaliitftk, mfkdnt
j&rjanak el, megtagadták a kormánytól a bizalmi
szavazatot. Az irÓ Fzprblí^ban volt n bíl^born 'kf^z-

detén. A Skuptchlnábau, lelrhatatlan nemzetí lel-

kesedés kózepette, szavaztak a hadikqlcsón felett.

A ssavazáB néysserlnt tdrtént. Kétszáz tag ssaya-
zott "iga]i"-nel. Bkkor halálos csend kozepette
adta le szavazatát a szociallsta Ljaptcbovitch, —
"nem." Míndenki érezte e tiltakozás < rkólcai ere-
jét és e jelenet kitórolhetetlenúl megmaradt em-
lékesetemben.
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sorsának egész kérdését és a proletáríátus-

nak felelni kell a kérdésre. Etirópa demok-

ráciája a tizenkilencedik században bizal-

matlanul^ tekintett a Balkán népek íúgeet-

lenségi harcaira, mivel attól tartott, hogy

Oroszország Torokországnak rovására jut

eróhoz. Erre vonatkozólag Karl Marx 1853-

ban» a krimeai háboru eldestéjén a k5vet-

kezóket irta:

^'Mondhatjuk, hogy minél inkább

megszilLrdul Szerbia és a szerb nem-

zetiség, Oroszország befolyása a torok-

országi szlávokra annál inkább a hát-

térbe szorul. Mert Szerbiának, hogy

kifejezésére juttathassa saját helyze-

tét, mint államét, politikai intézményeit,

iskoláít . . • Nyugat-Európából kellett

importálni."

E jóslat nagyszeriien teljeslilt azáltal,

ami tényleg meglortént Bulgáriában, me-

lyet Oroszország alapitott meg a Balkánon,

mint elddrsdt. Bulgária, mihelyt megszilár-

dult, mint nemzeti állam, erós orosz-ellenes

pártot fejlesztett ki Oroszország elóbbi ta-

nitványának, Stambuloynak vezetése alatt és
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ez a part képes volt vaspecsétjét rányomni

az ifju ország egész kíllpolitikájára. A bol-

gár politikai pártoknak gépezete olyan,

hogy Bulgáría a két európai kombináció

kdzt mozoghat anélkul, hogy bármelyiknek

az utjára kellene lépnie feltétlenul, ha csak

szabad akaratából nem teszi. Románia

az osztrák-német szdvetséggel» Szerbia pe-

dig 1903-tól kezdve Oroszországgal tartott,

mert az egyiket Oroszország, a másikat

Áusztria fenyegette kózvetlentil. Minél

fiiggetlenebbck délkeleti Európa orszápai

Ausztria-Magyarországtól, annál hatásosab-

ban tudják megvédeni fuggetlenségaket a

cárizmus ellen.

A hataimi egyensuly a Baikánon, me-

lyet a berlini kongresszus teremtett meg
1879-ben, tele volt ellenmondásokkal. Mea-

terséges ethnográfiai határokkal széttagol-

va, a német óvodákból ímportált dinasztiák

ellenórzése alatt, sszekdtve a nagyhatal-

mak intrikáival, a Balkán népei nem hagy-

hatták abba torekvéseiket a további nemzeti

szabadságért és egységért. A fíiggetlen

Bulgáriának nemzeti politikája természet-

szeriileg a bolgárok által lakott Mecedonia

íelé irányult A berlini kongressztts ezt ta*
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rok uralom alatt hagyta. Másrészt Szerbiá-

nak nem volt keresni valója Tdrí^korszásr-

ban egy kis darab fold, a Novibazár kivéte-

lével. Nemzeti érdekei az osztrák-maryar

határok tulsó felére nyultak, Bosznia, Her-

cegovina, Horvátország, Szlavonia és Dal-

mácia felé. Romániának nem voltak érde-

kei a délen, ahol az európai Tdrdkországtól

Szerbía és Bulena választotta el. Románia

terjeszkedo politikája északnyugatra és ke-

letre irányult, a magyar Erdély és az oroaz

Bessarábia felé. Yégúl Gdrogorszásr nem-

zeti terjeszkedése, mint Bulgáriáé, Torok-

országgal Utkdzdtt ossze.

Az osziarák-német politika, melynek cél-

ja volt az európai Torokország mesterséges

fentartása, nem Oroszorazág diplomáciai

cselszSvései miatt mondott csdddt^ bár ezek-

ben sem volt hiány. Csudot mondott a fej-

lódés kikeriilhetetlen folyamata miatt. A
Balkán félsziget a kapitalista fejlódés utjá-

ra lépett és ez a tény tette a Balkán népek,

mint nemzeti államok onrendelkezésének

kérdését a mának torténelmi kérdésévé.

A Balkán háboru végzett az európai

Tdrokországgal s ezáltal megteremtette

azokat a feltételeket^ melyek szukségesek
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voltak a bolgár és a gdrdg kérdések meg-

oldására. Azonban Szerbia és Románia,

melyeknek nemzeti kiegészitódése csak

AuBztría-Magyarország rováaára tdrténhe-

tett volna meg, déli irányban való terjeszke-

désiik elótt gátakat találtak s kárpótolták

magukat azzal, ami fajUag Bulgáriához tar-

tozott, — Szerbia Mecedoniában, Románia

pedig Dobrudjában. Ez a jelentósége a

második balkán háborunak és a bucharesti

békének, melylyel véget ért

Ausztria Magyarországnak, ennek a ko-

zépeurópai Tórdkországnak puszta léte el-

zárja az utat^ mely a délkeleti népdc ter-

mészetes onrendelkezéséhez vzet. Kény-

szeriti óket, hogy folyton egymás ellen har-

coljánaky egymás ellen ktilsd segitséget ke-

ressenek s a nagyhatalmak politika! kom-

binációnak eszkózeivé teszi oket. Csakis ez

a zavaroB helyzet tette lehetdvé a cári dip-

lomáeiának, hogy megszdjje a Balkán poli-

tika hálóját, melynek végsó szála Konstan-

tinápoly. £s csakis a Balkán államok gaz-

dasági és hadi szdvetsége állithat letdrhe-

tetlen gátat a cárizmus kapzsisága elé.

Mosty hogy az európai Tdrdkország fél-

rékeralt az utból, Ausztria-Magyarország
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áli a Balkán áliamoiL szóvetségéneK az ut-

jában. Románia^ Bulgrária és Szerbia mesr-

találták volna természetes határaikat s ku-

zós gazdasági érdekek alapján védelmi ligá-

ban egyesUltek volna Gdrdgországgal és

Tórukországgal. Ez végre is megteremtette

volna a békét a Balkán félszigeten, e boszor-

kány-ustbeny mely iddrdl-idore robbanások-

kal fenyegette Európát, mig végre beleddn-

totte a jelenlegi katasztróíába.

Egy ideig a szocialistáknak meg kellett

nyugodniok abban a szokásos módszerben,

melylyel a Balkán kérdést kezelték a kapi-

talista dipiomatáky kik értekezleteikkel és

titkos egyezményeíkkel betdmtek egy lyu-

kat, hogy azután még tágasabbat ussenek.

Amig ez a halogató módszer a végsd megol-

dást elodázta, a szocialísta Internationale

remélhette, hogy a Habsburg ordklés elinté-

zése nem európai Mborut, banem európai

forradalmat fog eldídézni. De most, hogy a
háboru egész Európa egyensulyát feldon-

totte és a rabló hatalmak nem a nemzeti de-

mokratikus elvek, hanem a hadieró alapján

akarják megcsinálni Európa uj térképét, a

szociáldemokráciának tisztán meg kell ér-

teni azt a tényt» hogy a szabadságnak, béké-
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nek és haladásnak a cárizmus és a német

militarizmus mellett egyik legfóbb akadálya

a Habtíburg-monarchia, mint államszerve-

zet. Dasiusky vezetése alatt a galiciai szo-

cialista csoportnak biine nem csupán abból

állolt, hogy a lengyel-ligyet a szocializmtts

iiaye íólé helyezte, hanem abból is, hogy

Lengyelország sorsát dsszekótotte az oszt-

rák-magyar hadak és a Habsburg monarchia

sorsával.

£urópa szocialista proletáriátusa nem
fogadhatja el a kérdésnek ilyen megoldá-

sát. Elóttunk az egyesult és íuggetlen

Lengyelország kérdése egyenló szinvonalon
v

áll az egyesttit és fuggetlen Szerbia kérdé-

šével. Nem engedhetjuk meg és nem fog-

fogjuk megengedni, hogy a lengyel kérdés

olyan módon oldassék meg, mely tovább is

íentartja a délkeleti, sot valójában az egész

Európában uralkodó khaoszt. Nekilnk» szo-

ciálist&knak, Lengyelország fíiggetlensége

fuggetlenségét jelenti mind a két fronton,

ugy a Eomanoff, mint a Habsburg fronton.

Nem azt kivánjuk, hogy a lengyel nép csu-

pán a cári elnyomatás alól szabaduljon fel.

S azt kivánjuk^ hogy a szerb nép sorsa ne

fUggjdn a galiciai lengyel nemességtdl.

«
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Jelenieg nem szíikséges annak tárgya-

lása, hogy a fiiggetlen Lengyelország mi-

lyen viszonyban lesz Csehországgal, Ma-
gyarországgal és a Balkán szóvetséggel,

Annyi azonban világos, hogy a Duna men-

tén és a Balkán félszigeten kozepes nagy-

ságu és kis államok dsszessége sokkal hatá-

sosabban állja utját az £urópára vouatkozó

cári terveknek, mint a gydnge, zrzavaros

osztrák-magyar állam, mely a léthez való

jogát csupán az európai béke ellen irányi-

tott folytonos merényleteivel bizonyitja.

Marx fentebb idézett 1853-ikl cikkében

a kovetkezoket irja a keleti kérdésrdl:

Láttuk, hogy Európa államférfiai

makacs ostobaságukban, megkovesult

módszereikben, droklótt Bzellemi fá-

sultságukban visszariadnak minden ki-

sérlettol, hogy íeleljenek a kérdésre:

mi legyen az európai Torokországgal.

A hajtó er6, mely Oroszországnak ked-

vez Konstantinápoly íelé való haladá-

sában ugyanaz az eszkóz^ melylyel ót

távol tartani vélik, az a soha végre nem
hajtoti clmélete a status quo-nak. Mi

ez a status quof A Porta keresztény
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alattvalóinak nem jelent egyebet» mint

a Tdrdkország által való elnyoma-

tásnak íolytatását. Amig a tórók ura-

lom igája alatt vannak, a goróg egyház

fejéty a gorog egyházhoz tartozó hat-

van millió keresztény iiralkodóját ugy

tekintiky mint természetes védelmezó^

jUket.

Ami ebben Tórokországra vonatkozott,

az most még nagyobb mértékben vonatkozik

Ausztria-Magyarországra. A Balkán kér-

dés megoidádát el sem lehet képzelni az

OBztrák-magyar kérdés megoldáaa nélkúly

mivel mind a kettd egy és ugyanazon f<5r>

mulában foglaltatik, — a Duna melléki és

a Balkán félszigeti nemzetek demokratikus

szdvetségében.

**A kormányok, — irta Marx, — régi

módi diplomáciájukkal sohasem fogják

megoldani a nehézséget. Mint oly sok más
problémának a mcgoldása, ugy a torók

problémának a megoldása is íenmarad az

európai forradalom számára." £ nyilat-

kozat ma ppen ugy megállja a helyét, mint

amikor elószór iratott. De hogy a forrada-

lom megoldja a nehézségeket» melyeket szá-
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zadok haimoztak íel, a proletáriátusnak ki

kell dolgoznia a saját programját az oszt-

rák-magyar kérdés megoldására. £s e

programot épp oly eróteljesen kell szembe-

állitani a cári hóditó kapzsiság£al» mint

azokkal a gyáva és konzervativ torékvések-

kel, melyek az osztrák-magyar status quo

fentartására irányulnak.
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II. FEJEZET.

Ausztria-Magyarország,

Az orosz cárizmus kétségteleniil dur-

vább és barbirabb állam-szerkezet, mint

Ausztria-Magyarország elgyongiilt abszolu-

tizmusa, melyet az aggkor megrokkantott.

De az orosz cárizmus és az orosz állam egy-

általán nem azonosak. A cárizmus elpusz-

titása nem jelenti az állam felbomlását.

EUeukezóleg, felszabaditását és megerósi-

tését jelenti. Az olyan nsrilaikozat, hogy

Oroszországut vissza kel! szoritani Ázsiába,

amelyek még bizonyos szociáldemokrata la-

pokban is visszhangra találtak a geográfia

és ethnográfia gyónge ismeretére vallanak.

Bármi legyen is a sorsa a jelenlegi Orosz-

ország kiilonbdzd részeinek, — Orosz-Len-

gyelországnak, Frandaországnak, Ukraj-

nak vagy Bessarábiának, az európai Orosz-

ország nem fog megszunni, mint nemzeti

terUlete egy sok millióból álló népfajnak,

mely a század utolsó negyedében jelenté-

keny kulturális íejlódést ért el.
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Meglehetosen máskép áll a dolog Auszt-

ria-Mag:y arországgal. Mint állain-szerve-

zet azonos a Habsburg-monarchiával ; ép-

pen ugy» mint az európai Tórókország azo-

nos volt a feudálifr-katonai ottomán kaszt-

tal s elbukott, amikor ez a kaszt elbukott.

Mint centriíugáiis irányzatu íajtoredékek

halmaza, melyet mégis osszekényszerit egy

dinasztia, Ausztria-Magyarország a leg-

reakciósabb látvány Európa kellós kozepén.

Fentartása a jelenlegi európai katasztróía

után nemcsak évtizedekre elhalasztaná a

Duna menti és a Balkán népek fejlódését,

s bizonyoasá tenné a jelenlegi háboru meg-

•ismétlddését, hanem politikailag megerósi*

tené a cárizmust is azáltal, hogy megtartaná

a lelki táplálék f6 forrásának.

Ha a német szociáldemokrácia meg-

nyugszik Franciaország pusztulásában, biin-

hódésnek tekintvén azt a cárizmussal való

8z5vetkezésért» ugy azt kell kérnfink, hogy

ugyanazon próbára téteesék a német-osztrák

szovetség is. ]s ha a két nyugati demok-

ráciának szdvetkezéee a deszpota cárízmus-

sal meghazudtolja a francia és angol sajtót,

amikor ezek a háborut felszabaditó háboru-

nak niondják^ nem egyenld^ vagy még na-
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gyobb szemtelenség-e a német szociáldemok-

ráciától kifesziteni a szabadság zászlaját a

Hohenzollern hadsereg folé, mely hadsereg

nem csupán a cárizmm éUen harccol^ hanem
a Habsburg-manarchia TnegszUárdUáaáért

iaf

Ausztria-Magyarország, amennyire mi
tudjuk» nélktildzhetetleir Németországnak,

a német uralkodó osztálynak számára. Ami-

kor az uralkodó junker osztály Franciaor-

szágot k cárizmus karjaiba vetette Elszász-

Lotharingia erószakos elfoglalásával és

tervszeriileg elmérgesltette Angliával való

viszonyát haditengerészetének gyors fejlesz-

tésével; amikor visszautasitott a nyugati

demokráciákkal való minden egyezkedést,

mert az ilyen egyezkedésdckel egylitt járt

volna NémetoTBzág demokratlzálása» —
akkor ez az uralkodó osztály kénytelen volt

segitséget kémi az osztrák-magyar monar-

chiától, mint a hadierd tartalék forrásától,

a nyuí?ati és keleti ellenségek ellen.

Német szempoutból tekintve» a kettós

monarchia hivatása az volt» hogy a német

hadi es junker politika szolgálatába állitson

magyar, lengyel» román, cseh, ruthén, szerb

és olaaz segélycsapatokat. Németország
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uralkodó osztályának kónnyii volt megnyu-

godni abban* hogy hontalanná tesz tiz-tizen-

két millió németet, mert ez a 12 millió volt

az a mag, mely kóriil a Habsburgok tobb

mint 40 millió nem német lakosságot egyesi-

tettek. A Duna melléki fiiggetlen nemzetek

demokrat i ku 3 szovetsé^e e népeket haszna-

vehetetlenné tette volna, mint a német míli-

tarizmus szdvetségeseit. Csakis egy monar-

chia, Ausztria-Magyarországban, egy a mi-

litarizmus által eróvel fentartott monarchía

teheti ezt az országot értékesséy mint szd-

vetségest, a junker Németország számára.

A dinasztiák e nibelungen-eskiijévei szente-

sitétt azovetségének elengedhetetlen foltétele

volt Ausztría-Magyarország hadikészfíltsé-

ge, foltétel, melynék nem lehetett megfelel-

ni másképy csakis a centrifugális nemzeti

irányzatok gépies einyomásával.

Mivel Ausztria-Magyarországot minden

oldairól ugyanolyan népíajokból álló álla-

mok karnyezik, mint amílyenék határain

bel lil vannak, kiilpolitikája szukségszeriileg

benso viszonyban áll belpolitikájával. Hogy
hét millió szerbet és délszlávot katona álla-

mának keretén beliil tartson, Ausztria-

Magyarország kénytelen kioitani a tuz6t»
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mely politikai hajlamaikat heviti, — a fUg-

getlen szerb királyságot.

Ausztriának Szerbiához intézett ulti-

mátuma ddntd lépés volt ez irányban.

''Ausztria-MagyarorszáfiT a sziikség nyomá-

sa alatt tette meg ezt a lépést," irta Eduard

Bernstein a Die SociaMstische Monatshefte-

ben (16. szám). Persze, hogy ngy van, ha
a politikai eseményeket a dinasztikus szuk-

ség szempontjából tekintjiik.

Aki a Habsburg-politikát azon az ala-

pon védi, hogy a belgrádi uralkodók ala-

csony erkolcsi szinvonalon állottak, az sze-

met huny azon tény elott, hogy a Habsbur-

gok barátságos viszonyban voltak Szerbiá-

val, de csak akkor, amikor Szerbia a leghit-

ványabb kormányzat alatt volt, melyet va-

laha a szerencsétlen Balkán félsziget íórté-

nelme ismert, amikor egy osztrák iig^ nok,

' Milan volt a íeje. A Szerbiával való leszá-

molás azért jdtt oly késón, mivel az dnfen-

tartásra való tórekvések na.eyon íj:yongék

voltak a kettós monarchia gyonge szerveze-

tében. Azonban a trónórdkdsnek, az osztrák

hadipárt és Berlin támogatójának és re-

ménységének halála után Ausztriát a szó-

vetségese oldalba dofte, hogy most legyen
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erós és szilárd. Ausztxiának Szerbiához

intézett ultimátumát nemcsak elózetesen jó-

váhagyták Németorszá^ urai, hanem min-

den iníormáció szerint tényleg ók sugal-

mazták. A bizonyitékot vilásrosan eloadja

ugyanaz a Féhér K6nyv, melyet a hivatásos

és mukedveió diplomaták ugy mutatnak fel,

mini a Hohenzollern békeszeretetnek doku-

mentumát.

Nagy Szerbia céljainak és a cárizmus

balkáni cselszdvéseinek eloadása után a

Fehér Kdnyv kijelenti

:

"Hyen kóriilmények kozt Ausztria

kénytelen volt belátni, hogy a monar-

chia méltóságával és létóvel nem fért

ossze, hogy a határon tuli eseményeket

tétlentil szemlélje. A császárí kormány
értesitett benniinket nézeteiról és véle-

. ményiinket krte. ószintén mondha
tuk Bzdvetségesunkneky hogy egyetér-

tettfink a helyzetról alkotott nézetei-

vel s biztosithattuk arról, hogy bár-

mely lépés, melyet szukségesnek vélt

megtenni, hogy végezzen az osztrák

monarchia ellen irányuló szerbiai moz-

galommal^ jóváhagyádunkkal találko-
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zik. Ezt téve, nagyon jól tudtuk, hogy

Ausztria - Magyarországnak esetleges

• hadmtíveletei Oroszországot is a harc*

térre vonják és szerzodésunk feltételei

szerint benniinket is háboruba sodor-

hatnak.

De tekintettel arra, hogy Ausztria-

Magyarország életbevágó érdekei fo-

rogtak kockán» nem ajánlhattuk sz&vet-

ségesiinknek, hogy méltóságával ossze

nem féro engedékenységet tanusitson,

vagy nem tagadhattuk meg tole támo-

gatásukat ilyen sulyos jelentóségu pil-

lanatban. Annál kevésbbé tehettuk ezt,

mível a szerbiai agitáció a mi életbe*

vágó érdekeinket is íenyegette. Ha az

Oroszország és Franciaország által tá-

mogatott szerbeknek megengedtuk vol-

na, hogy a szomszéd monarchia állan-

dóságát tovább is veszélycztessc, ez

Ausztríának fokozatos megtorésére és

valamennyi szláv fajnak az orosz ura-

lom alá való hajtására vezetett volna.

És ez viszont Kozép-Európában meg-

lehetósen kétessé tette volna a német

faj helyzetét Egy erkdlcsileg meg-

gyóngiilt Ausztria, melyet m.egtor az
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orosz pánszlávizmiLs eloreiiyomulása,

nem lett volna olyan szóvetséges,

amelyre azámithattunk volna, mint

ahogy számitanunk kell keleti ós nyu-

gati szomszédaink egyre fenyegetóbb

magatartásával szemben. Ausztriának

tehát szabad kezet adtunk Szerbia el-

len való akciójában/'
#

r

Ez teljes és szabatos meghatározása a

német uralkodó osztály viszonyának az oszt-

rák-szeb konfliktussal. Németország nem-

sak értesitést kapott az OBztrák kormány-

tól ennek szándékairól, nemcsak jóváhagyta

azokat és nemcsak elfogadta a szovetséges-

hez való huség kdvetkezményeit Nem, Né-

metország ugy tekintette Ausztria támadÓ

fellépését, mint elkeriilhetetlent, mint a sa-

ját védelmére tett lépést és tényleg ezt tiizte

ki a szSvetBég további fentartásánák f&U'
teléiil. Máskép Ausztria nem lett volna

olyan szdvetséges, amelyre számithattunk

volna/'

A német maixiaták teljesen tisztában

voltak az Qgyek Hyen állásával és a benne

rej ló veszély lyel. J unius 29-ikén, az osztrák
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tróndrdkds meggyilkolását kdvetó napon a
VorwUrtsigy irt:

'

'Kontár kulpolitikánk kovetkezté-

ben nemzetfink sorsa tulságosan szoros

kapcsolatba keriilt AusztriávaL Ural-

kodóink az Ausztriával való szovetséget

tették egész kttlpolitíkánk alapjává.

Pedig napról-napra világosabb, hogy ez

a szóvetség inkább gyongeségnek, mint

erdnek a forrása. AuazMa problémája

' egyre inkább fenyegeti Európa héké-

jétr

Egy hónappal késobb, mikor a fenyege-

tés a háboru borzalmas valóságában készíilt

kitdrni, julius 28-ikánr a német szociálde-

mokrácia í6 orgánuma éppen ilyen határo-

zott hangon irt. '*Mit tegyen a német pro-

letáriátus ez értelmetlen drulet k^pette?''

kérdé; és aztán megadta a választ: **A ná-

met proletáriáttis egyáltalán nincs érdekeU

ve az oaztrák nemzeti khaoaz fentariáAá-

Ellenkezóleg. A demokratikus Német-

országnak inkább érdeke az» hogy elpusz-

tuljon^ flemmint fenmaradjon Ausztria-
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Magyarország. Egy felbomlott Ausztria-

Magyaromág azt jelentené, hogy Német-

ország nyeme tizenkét millió mlivelt lakost,

egy elaorendu fóvárost, Bécset^ Olaszország

elémé nemzeti egységét s nem játszaná to-

vább a kiszámithatatlan tényezó szerepét,

melyet eddig játszott a hármas szovetség-

ben. Egy fíiggetlen Lengyelország^ Magyar-

ország, Csehország és egy Balkán-szdvetség,

magában foglaiva a tiz miilió lakossal biró

Bomániát az orosz határon, hatalmas bástya -

volna a cárízmus ellen. És ami mindenek

felett fontos, egy demokratikus Németor-

Bzág, hetvendtmillió német lakossággal, a

Hohenzollernek és az uralkodó junkerek nél-

kiil meg tudna egyezni Franciaországgal és

Angliával és el tudná szigetelni a cárizmust

s teljes tehetetlenségre itélhetné kul- és bel-

politikáját. a politika, mely ilyen célra

irányul, valóban az orosz és osztrák-magyar

népek felszabaditására irányuló politika

volna. De az ilyen politikának lényeges

elóí^ltétele az, hogy a német nép, ahelyett,

hogy a Hohenzollemeket bizza meg más
nemzetek felszabaditásával, szabaditsa fel

saját magát a Hohenzollernek alól. A né-

met és oaztrák-magyar szociáldemokrácia
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ma^atartása ebben a háboruban kiáltó ellen-

tétben van az ilyen céllaL E percben ugy
látszik, meg van gyózodve a Habsburg mo-
narchia megóvásának s megerGsitésének

sziikségességéról Németország vagy a né-

met nemzet érdekeinek javára. És tókéle-

tesen ebbol a foltétlen demokratikus ellenes

szempontiból — mely szégyenpirt idéz min-

den nemzetkozileg gondolkozó szocialista

arcára, — ebbol a szempontból kiindulva,

határozza meg a Wiener Arbeiter Zeitung a

jelenlegi háboru torténelmi jelentóségét, ami-

kor kijelenti, hogy ''ez elsdsorban háboru (az

Entente részérdl) a német szellem ellen."

*'Hogy a dipiomácia helyesen járt-e el,

vagy pedig enek jonni kellett» az ido fogja

elddnteni. Most a német nemzet sorsa fo-

rog kockán! És nem lehet habozás, ingado-

zásl A német nép egy abban a hajiithatat-

lan vas elhatározásban, hogy nem hajlik

igába és se a halál, se az ordog nem lesz

képes'* — és igy tovább. (Wiener Arbeiter

Zeitung, mg, 5,) Nem sértegetjUk az olvasó

politikai és irodalmi izlését az idézet foly-

tatásával. Szó sincs itt más népeket feisza-

baditó hivatásróL Itt a háboru célja a

"német emberiség^' megóvása és biztositása.
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A német kulturának, a német talajnak,

német emberÍBégnek védelmezése» ugy lát-

szik, nem csupán a német hadseregnek, ha-

nem az osztrák-magyar hadseregnek is a

hivatása. Szerbeknek szerbek ellen, lengye-

leknek lengyelek ellen, ukrajnaiaknak uk-

rajnaiak ellen kell harcolniok a ''német em-

beríség" kedvéért Auaztria-MagyíM^rszág

negyven millió nem német nemzetÍBégét egy-

fizeruen torténelmi trágyának tekintik a né-

met kultura mezején. Hogy ez nem a nem*

zetktoi szodalizmus illáspontja, azt fdlds-

leges kimutatnunk. De még csak nem is

tiszta nemzeti demokrácia még a legelemibb

íormájában sem. Az osztrák-magyar vezér-

kar szeptember 18-iki jelentésében megma-

gyarázza, ez az ^'emberiség'' miból áll:

''Szeretett monarchiánk valamennyi népé-

nek, mint katonai eskunk is mondja, *min-

den ellenség ellen, bárki legyen az,' egysé-

gesen dssze kell tartani s bátoiságban «gy-

mással kel! vetélkedni/'

A Wiener Arbeiter Zeitung a maga tel-

jességében elíogadja az OBztrák-magyar

problémának, mint nemzetlség nélkfU val6

hadi tartaléknak Habsburg-Hohenzollem

szempontját. Ugyanolyan magatartás ez»
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amilyet a francia militaristák a szenegálok

és marokkoiakkal szemben, az angolok a

hindukkal szemben tanusitanak. £8 ha fi-

gyelembe vesszfik, hogy ez a tUnemény nem
uj az ausztriai német szocialisták kozott,

m^^iáljuk a fóokát annak, hogy az oszt-

rák szodáldemokrácia miért tdredezett

olyan nyomoruságosan nemzetiségi csapa-

tokra s igy miért csokkentette a minimumra

politíkai jelentdségét

Az osztrák iázocialdemokráciának egy-

,más ellen kuzdó részekre bomlása egyike

azoknak a jelenségeknek, melyek mutatjáky

hogy Ausztria nem felel meg, mint állam-

szervezet. Ugyanakkor a német-osztrák szo-

ciáldemokrácia magatartása azt bizonyitot-

ta, ho^y 6 maga is szánandó áldozata volt

annak a megfelelótlenségnek, melynek

szellemileg behódolt Amikor képteleimek

bizonsnil a sokféle nemzetiségu osztrák pro-

letáriátus egyesitésére a nemzetkoziség zász-

laja alatt s erról a feladatról végre is egé-

szen lemondotty az osztrák-német szoctálde-

mokrácia z Ausztria-Magyarországot s

még saját politikáját is alárendelte a porosz

junker nemzetiség ''eszméjének/' Az elvdc<

nek ez a teljes megtagadása páratlanul álló
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módon szól hozzánk a Wiener Arbeiter Zeit-

ung hasábjairól. De ha figyelmesebben hall-

gatjuk e hiszterikus nemzetieskedésnek

hangjait, kihallunk koziilók egy mélyebben

zengó szót» a tdrténelem szavát, mely azt

mondja, hogy Kozép és Délkelet-Európa

poiitikai haladásának utja az Osztrák-Ma-

gyar monarchia romjai foldtt megy eldre.
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III. FEJEZET.

Háboru a cárizmus etten.

De hogy állunk a cárizmussal? Német-

ország és Ausztria gydzelme nem a cáriz-

mus vereségét jelenti-e? És a cárizmus ve-

reségének jótékony hatása nem ellensulyoz-

nápe bdaégeaen Ausztria-Magyarország szét-

tagolásának jótékony eredmériyeit?

A német és osztrák szociáldemokraták

nagy fontosságot tulajdonitanak e kérdés-

nék a háborura vonatkozó érveléseikben.

Egy kis semleges országnak ósszezuzását,

Franciaország lerombolását, — mindezt a
cárizmus ellen való harc szlikségfességével

igazolják. Haase azzal indokolja a hadikul-

cson messzavazásáti hogy az sziikséges ''az

orosz deszpotizmus veszedelme ellen való

védekezésre." Bernstein visszamegy Marx-

hoz és Engelshez s régi szóvegeket idéz jel-

azavául, ''Leszámolni Oroszországgall'*

Sudekum, olaszországi kiildetésének

eredményével elégedetleniil azt mondja,

hogy az olaszok azért itélendok el, mivel nem
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értik meg a cárizmust. És amikor Bécs és

Budapeš szocialistái a Habsburg zászló

alatt florakoznak a nemzeti egyaégért kuzdó

szerbek ellen, szocialista becsuletuket folál-

dozzák a cárizmus dlen való kuzdelem sziik-

ségességénék.

És nem csak a szoci&ldemokraták van-

nak igy. E percben az egész német burzsoá

sajtónak nincs más célja» mint az orosz

atttokrácia megsemmisitése, mely elnyomja

Oroszország népét és veszélyezteti Európa

szabadságát

A birodalmi kancellár elitéli Francia-

országot és Angliát, mint az orosz deszpotiz-

mus vazellusait. Még von Morgen német

táborszernagy is, a *'szabadság és fUgget-

lenség" e bizonyára hii és kipróbált ' ba-

rátja" is felszólitja a lengyeleket, hogy lá-

zadjanak fel a cár zsamoksága ellen.

Azonban reánk, kik a tórténelmi mate-

rializmus iskoláját végig jártuk, szégyen

volna, ha meg nem látnók e tényleges érdek-

viszonyokat e frázisok^ e hazugságok, e di-

csekvések, e hitvány póriasság és osobaság

dacára is.

Senki nem hiheti igazán, hogy a német

reakcíósok tényleg cly gyúlólettel vannak
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eltelve a cárizmus iránt és csapásaikat elle-

ne irányitják. Ellenkezóleg, a háboru után

a cárizmus ugyanaz marad Németország

uralkodóinak, ami a háboru elótt volt, — a

legkdzelebbi rokonságban álló kormányfor-

ma. A Hohenzollernek Németországának a

cárizmus két oknál fogva nélkiiiozhetetlen.

Eloszor azért, mert ez gazdaságilag, kultu<

rálisan és hadOag elgydngiti Oroszországot

s megakadályozza, hogy imperialista vetély-

társsá fejlodjón. Másodszor, a cárizmus

fennállása megerdsiti a HohenzoUem mo-

narchiát és a junker oligarchiát, mert ha

cárizmus nem volna, akkor a némat abszo-

lutizmus ugy állana szemben Európával,

mint a hiibéri barbárság utolsó bástyája.

A német abszolutizmus sohasem titkol-

ta» hogy mint vérrokon, érdekelve van a

cárizmus fentartásában, mely ugyanazon

társadalmi formát képviseli, csupán keve-

sebb szégyenérzettel. Az érdekek, a tradi-

ci6k, a rokonszenvek Németország reakciós

elemeit a cárizmushoz fiizik. ''Oroszország

báata Németország szomorusága." A Ho-

henzoUemdE ugyanakkor a cárizmus háta

mógott ugy szerepelnek, mintha a kultura

véddbástyái volnának ''a barbárság ellen/'
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és ha Nyugat-Európa tobbi részét nem is,

de a saját népunket sikeresen bolondithal^'

ják.

''Oszinte sajnálattal látom egy barát-

ság megszakitását, melyet Németország hii-

ségesen tartott íen/' mondá II. Vilmos a

hadíizenet alkalmával tartott beszédében^

nem Franciaorszái^ra, sem Angliára, hanem

Oroszországra, vagy helyesebben az orosz

uralkodó esaládra vonatkozólag, a Hohen-

zollernek orosz hitvallása szerint, mint

Marx mondaná.

Azt mondják, hogy Németország poli-

tika! célja egyrészt az, hogy alapot teremt-

sen a Franciaországgal és Angliával való

megegyezésre, e két ország felett aratandó

gyózelemmel, másrészt pedig, hogy a Fran-

ciaország felett aratott sztratégíai gydzelmet

az OFOSZ zsarnokság dsszetdrésére használja

fel.

A német szociáldemokraták vagy sugal*

mazták ezt a tervet Vilmosnak és kancellár-

jának vagy pedig Vilmosnak és kancellár-

jának kellett e tervet tulajdonitaniok.

Mindazáltal a valóság az, hogy a német

reakciósok polittkai tervének éppen ellenke-
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zd jellege van^ szúkségképpen ellenkezd jel-

l^rUnék kell lenni.

Jelenleg hagyjuk nyilt kérdésnek, hogy

a Franciaországra mért pusztitó csapást

sztratégiai szempontok irányitották-e s hogy

a *'sztratégia" szentesitette-e a nyugati fron-

ton a védelmi taktikát? De egy dolog bizo-

nyos^— észre nem venní, hogy a junker cé-

lok kóvetelték meg Franciaország romba-

dontéséty azt bizonyitj a, hogy az iiletónek

oka van szemet hunyni. Franciaország, —
Franciaország az ellenség!

Eduard Bernstein, aki oszintén igyek-

szik igazolni a német szociáldemokrácia po-

litikai álláspontját, a kdvetkezo eredményre

jut: Ha Németország demokratikus ura-

lom alatt volna, nem volna kétséges, miként

Bzámoljon le a cárizmussal. Egy demokra-

tikus Németország forradaimi háborut viv-

na a Keleten* Az Oroszország által elnyo-

mott nemzetéket felszólithatná, álljanak el-

len a zsarnoknak s megadná nékik az eszko-

zóket, melyekkel hatalmas harcot vivhatná-

naka szabadságért. [Meglehetdsen helyes.]

Azonban Németország nem demokrácia s

ennélfogva utopisztikus álom volna [tóké-

letesen igaz] Uyen irányzatot vámi núnden
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kovetkezményeivel Németországtól, amilyen

az most (VorwHrts, augusztus 28.) Tehát

helyes 1 De Bernstein itt hirtelen megszakit-

ja a tényleges német irányzat elemzését

''minden kovetkezményeivel/' Miután £el-

tárja a német ezociáldemokrácia álláspont-

jának rikitó ellenmondását, befejezi azzal

a váratlan reménynyel, hogy a reakciós Né-

metorazág talán meg fogja temii azt, amit

csak egy forradalmi Németország tehet meg.

Credo, quia absurdum.^

Mindazáltal ezzel szemben azt lehetne

mondaniy hogy bár a német uralkodó osz-

tálynak nem természetes érdeke, hogy a cár-

izmus. ellen harcoljon, Oroszország most

mégís Németországnak az ellensége és a

Hohenzollernek akaratától meglehetósen

fuggetieuul Németországnak Oroszország

fdldtt való gydzelme esetleg meggy5ngithe-

ti, sot teljese meg is dontheti acárizmust.

£ljen Hindenburg, az orosz forradalom

nagyszerii, dntudatlan eszkdze^ kiálhatnánk

a chemnitzi VolksHmme-véí egyfitt Éijen

a porosz trónórokos, aki szintén meglehetó-

sen dntudatlan eszkdz. Éljen a torok szul-

tán, aki most a forradalom ugyét szolgáljft

* Htszem, mivel ké^elenaég.

Digitized by Google



es

a Fekete-tenger melléki orosz városok bom-
báztatásával. Boldog orosz forradalom, —
mily gyorsan szaporodnak táborának sorai!

Lássuk mégis, nem mondhatunk-e va-

lóban valamit a kérdésnek erról az oldalá-

ról? Nem léhetaégBS-e, hogy a cárizmuBiiak

a veresége tényleg elómozdithatja a forrada-

lom tigyét?

Ami az ilyen eshetóségeket illeti, mít

sem szólhatunk ellene. A Mikádo és Samu-

raija egyáltalán nem voltak érdekelve

Oroszország felszabaditáaábaiiy az orosz-

japán háboru mégis hatalmas lendiiletet

adott az utána kovetkezd forradalmi ese-

ményeknek.

Kdvetkezésképpen hasonló eredményeket

várhatunk a német-orosz háborutól is.

De hogy az ilyen tdrténelmi eshetdsé-

geknék helyes politikai becslését nyerjuk,

a kovetkezd korulményeket kell figyelembe

vemiiink.

Ákik azt hiszik, hogy az orosz-japán

háboru idézte eló a forradalmat, nem isme-

rik és nem értik meg a torténelmi eseménye-

ket és viszonyoicat. A háboru egjrszerUen

siettette a forradalom kitorését; de ugyan-'

azon oknál fogva gyóngitette is. Mert ha a
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forradalom a belsó erók szerves novekvésé-

nek eredményeképpen fejlódott volna ki,

késóbb kdvetkezett volna be, de erosebb és

rendszeresebb lett volna. A forradalomnak

tehát nem érdeke a háboru. £zt kell eló-

szor fontolóra venní. A második: Amísr az

orosz-japán háboru a cárizmust gyongitette,

a japan militarizmust megerósitette. És ez

még nagyobb mértékben vonatkozik a jelen-

legi német-oroZ háborura.

OroBzország rengeteg ipari fejlddése

1912—1914 folyamán egyszer s mindenkor-

rakirántotta az országot az ellenforradalom

nyomaaztó áliapotából. A forradalmi moz-

galom fejlddése a munkálkodó tomegek

gazdasági és politikai helyzetének alapján,

az ellenállás kifejlodése és a nép széles réte-

geiben, a viharok és kfizdelmek ujabb kor-

szakára vezettek. De az 1602—1905-ik évi

korszakkal ellentétben ez a mozgalom sok-

kal dntudatosabb, rendszeresebb módon fej*

lodott, s mit tobb, sokkal szélesebb társadal-

mi alapon állott. Megérleiodéséhez ido kel-

letty de nem volt szuksége a porosz Samurai

lándzsáira. Ellenkezóleg, a porosz Samurai

megadta a cárnak az alkalmat, hogy a szer- .

Digitized by Google



65

beky belgák és franciák védelmezdjének .sze-

repét játsza.

Ha katasztrófa-szerU orosz vereséget

tételezunk fel, akkor a háboru elóidézheti a

forradalom korábbi kitórését, de benso gyon-

geségének árán. És ha a forradalom ilyen

k5r(ilmények kdzott feliilkerekedhetnék, a

Hohenzollernek szuronyai a forradalom ellen

fordulnának. s az ilyen kilátás nem igen

mulaszthatná el Oroszország forradalmí

eroinek megbénitását, mivel lehetetlen ta-

gadni azt a tényt, hogy a némot proletáriá-

tus pártja a Hohenzollernek mdgdtt áll« De
ez csak egyik oldala a kérdésnek. Oroszor-

szágnak veresége szukségképpen feltételezi

Németországnak és Ausztriának dónto gyd-

zelmét a tdbbi harcmezdn és ez a kozép- s

délkelet-európai nemzeti-politikai khaosz-

nak erószakos fentartását és Európa felett

a német militarizmusnak korlátlan uralmát

jelentené.

Franciaországnak kényszer-lefegyver-

zése, milliárdokra rugó hadikárpótlások,

kényszer-kereskedelmi szerzódés Oroszor-

szággal) kényszer-vámkorlátok a mc<i:hódi-

tott nemzetek kórul, mindez egybevéve a né-
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met imperializmust a helyzet urává tenné

évtizedekre.

Németorszásr uj politikája, mely azzal

kczdodott, hogy a proletáriátus pártja be-

hódolt a nemzeti militarizmusnak, évekre

megerdsodne. A német munkásosztály

anyagila^ és szellemileg azokon a niorzsá-

kon táplálkozna, melyeket a gyozelmes im-

perializmus asztaláról kapna, a társadalmi

forradalom tigye pedig halálos csapást

kapna.

Nincs szukség további bizonyitékra^

hogy ilyen koriilmények k5z5tt az orosz for-

radalom, méí>- ha ideiglenesen sikeres volna

is, torténelmi baklóvés volna.

Kdvetkezésképpen a nemzeteknek a ka-

pitalista osztályok által reájuk rakott mili-

tarizmus igája alatt folyó jeleiilegi kúzdel-

me szornyeteg ellentétet foglal magában»

melyet sem a háboru, sem a háborut irányi-

tó kormányok nem képesek megoldani ugy,

hogy az a jovo torténelmi ejlodésének az

érdékét szolgálja. A szociáldemokraták

nem kapcsolhatnák s most sem kapcsolhat-

ják osaze céljaikat a háboru egyik torténel-

mi lehetdségével sem, vagyis sem a hármas

szovetség, sem az Entente gyozelmével.
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A német sasociáldemokrácia egykor tud-

ta ezt A VoTwárta julius 2B-iki számában
éppen a cárizmus ellen való háborurói

mondá;

"De ha nem sikeriil a baj lokalizá-

lása, ha Oroszország is sikra száll ? Mi-

lyen legyen az álláapontunk akkor a
cárizmussal szemben? Itt rejlik a hely-

zet nagy nehézsége. Nem érkezett-e el

a piUanat, hogy halálos csapást mér-

jdnk a cárízmusra? Ha a német csapa-

tok átlépik az orosz határt, nem fogja-e

az az orosz forradalom gydzeimét je-

lenteni?''

Ss a VotwUHb a kdvetkezó konkluzióra

jut:

''Olyan bizonyosak vagyunk-e ab-

ban, hogy az orosz forradalom gyózel-

mét fogja jelenteni, ha a német csapa-

tok átlépik az orosz határt? Igen kpny-

nyen elóidézheti a cárizmus dsszeomlá-

sáty de nem fognak-e majd a német se-

regek még eroteljesebben, még gyóze-

lemre szomjasabban harcolni a forra-
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dalmi Oroszország ellen, mint a kény-

uralmu Oroszorszásr ellen?"

Még ennél is tobb. Au^rusztus 3-án,

a Reichstasr tórténelmi Ulésének elóestéjén

a Vorwadrlš ' Harc a cárizmus ellen" cimii

cikkében ezt irta:

**Mig a konzervativ sajtó a biroda-

lom legerósebb pártját más országok

oromére hazaárulással vádclja, más
elemek torekednek bebizonyitani a szo-

ciáldemokráciának, hogy a kiiszóbón lé-

vd háboru tényle^: régi szociáldemokra-

ta koveteléa. Háboru Oroszorszásr el-

len, háboru a véres és hiitlen cárizmus

eilen, — ez az utóbbi uj keletú frázisa

annak a sajtónak, mely egykor a kan-

csukát csókolta, — nem ezt kovetelte-e

a szociáldemokrácia elejétol fogva? . .

.

Ezek a szószerínti argumentumok,

melyeket a burzsoá sajtó egy része, való-

jában az intelligensebb része használ

és ez mutatja^ hogy milyen fontosnak

tartják a német nép azon részénék vé-

leményét, mely a szociáldemokrácia

mdgdtt áll. Tobbé már nem az a jeiszó,
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hogy 'Oroszország báata Németor-

Bzág szomorusága*' Most ^Le a cáríz-

mussal !

' De azon napok óta, amikor a

szociáldemokrácia emlitett vezérei (Be-

bel, Iiassalle, Engels, Marx) demokra-

tOcus háborut koveteltek Oroszország

ellen, Oroszország megszunt csupán a

reakció palástja lenni, Oroszország

székhelye a forradalomnak is. A cáriz-

mus megdontése most már az orosz

népnek» kiilóndsen pedig az orosz pro-

letáriátusnak a feladata és éppen a

mult hetek mutatták, hogy Oroszor-

szágban éppen ez a munkásosztály mi-

lyen eróteljesen fog a feladathoz, me-

lyet a torténelem reá bizott ... És ez-

ideig kudarcot vallott az 'igaz oroszok-

nak* minden nemzeti tdrekvése, hogy

a tómegek gyuloletét elforditsák a cá-

rizmustói és idegen országok ellen, kii-

Idndsen Németország ellen keltsenek

reakciós gyuloletét. Az orosz proletá-

riátus nagyon jól tudja, hogy az ellen-

ség nem a határain tul, hanem bent

van a saját országában. Semmi sem

érinthette kellemetlenebbiil ezeket a

nemzeti agitátorokat, az 'igaz oroszo-
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ka és a pánszlávokat, mint a német
szoeiáldemokráda nagy bketuntetésé-

nek hire. Óh, mennyire órvendeztek vol-

na, ha azt mondhatták volna az oroaz

proletáriátusnak: Ime látjátok, a né-

met szociáldemokraták állnak azoknak

élén, akik háborura buzditanak Oroas-

ország ellenl' És Szent Pétervárott az

Atyuska ía megkonnyebbiilten sóhajtva

mondotta volna: 'Ezt a hirt akartam
hallani. Most már meg van tdrve le^r-

veszedelmesebb ellenségemnek, az orosz

forradalomnak a gerince. A prolétáni-

tua nemzetkdzi szolidaritása dsaze van
tdrve. Most már elbocsáthatom láncaik-

ról a nacionalizmus bestiáit. Mentve

vagyokl'

"

Igy irt a Vorivdrts, miután Németor-

szág már hádat uzent Oroszországnak.

Ezek a szavak jellemzik a proletáriátus be*

csuletes, férfias áiláspontját a harciaa na-

' cionalizmussal szemben, A Vorwárts tisz-

tán megértette és ugyesen megbélyegezte

Németország kancsuka-kedveló uralkodó

osztályának hitvány képmutatását, mely

hirtelen tudatára ébredt ama hivatásának.
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húgy OroBZországot szabaditsa meg a cáriz-

mustóL A VorwUrta felhivta a német mun-
kásosztály íigyelmét arra a politikai zsaru-

lásra, melyet a burzsoá sajtó akart elkdvet-

ni forradalmi dntudatán. ''Ne higyjetek a

kancsuka e barátainak, — mondá a Vor-

wárta a német plx>letáú:iátusiiak. — Lelke-

tekre éheznék és imperialista szándékaikat

liberálisan hangzó frázisok mogé rejtik.

Becsapnak benneteket, lélekkel biró ágyu-

tdltelékéket, kikre sziikségok van. Ha sike*

riil megnyerniok benneteket, csak a cáriz-

must fogják segiteniy íélelmesen halálos

caapást mérve az arosz íorradaiomra« És ha

ennek dacára az orosz forradalom felemeli

íejéty ok íognak segitséget nyujtani a cáriz-

musnak, hogy letorhesse."

Ezt prédikálta a Vorw&rts a munkás-

osztálynak augusztus negyedikéig.

Pontosan három héttel késobb ugyanaz

a Vinioarts irta:

''A muszkovitizmus (?) alól való

felszabaditás, szabadság s fliggetlen-

ség Leiigyelországnak és Finnország-

nak, szabad fejlódés magának a nagy

orosz népneky két kultumemzet és a
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cári barbárizmus kozt lévó természet-

ellenes azóvetség felbontása, — ezek

a célok lelkesitették a német népet 8

tették hajlandóvá minden áldozatra/*

és lelkesitették a német szociáldemokráciát

és fo organttmát is.

Mi tortént e három hét alatt, ami a

Varwártset eredeti álláspontjának megta-

gadására birta?

Mi tortént? Semmi fontos. A német

hadseregek megfojtották a semleges Belgiu-

mot, felégettek egy csomó belga várost, el-

pusztitották Louvaint, melynek lakói oly

búnosen arcátlanok voltak, hogy a íegyveres

betdrdkre ttizeltek, holott 6k maguk nem vi-

seltek csákókat lobogó toUakkal.' E három

hét alatt a német hadseregek halált és

pusztitást vittek a francia teruletre és 8z5-

vetségeseiknek, Ausztria-Magyarországnak

seregei a Drává és Száva mentén beleverték

a szerbekbe a Habsburg-monarchia iránt va-

16 szeretetet. Bizonyára ezek a tények gydz-

ték meg a Vorwártset arról, hogy a Hohen-

• Mllyen Jellegzetesen poross, — irta Marx
Engelsnek, — az a kijelentés, hogy egj embernek
nem szabad ''hazáJ6t" védui, hacsak egyenruhftban
nincs!
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zollernek nemzeteket felszabaditó háborut

folytatnak.

A semleges Belgium osszezuzatoU és a
szociáldemokrácia hallgatott. És Richard

Fischei elkuldte Svájcba, miut a párt rend-

kivlili kóvetét, megmagyar&zandó egy sem-

leges ország népének, hogy a belga semle-

gesség megsértése és egy kis nemzet elpusz-

titása tdkéletesen természetes esemény. Mí-

re való az a nagy izgatottság? Németország

helyzetében bármely európai kormány igy

tett volna. Ugyanekkor tortént az is, hogy a

német szociáldemokrácia nemcsak megnyu-

godott a háboruban mint valóságos vagy

állitólagos nemzeti védelemben, hanem a

Hohenzollem-Habsburg seregeket a szabad-

ságért való ofeiizivának dicsfényével ovezte!

ságért való oííenzivának dicsfényével ovezte l

Milyen páratlanul álló bukása egy párt-

nak, mely otvcn éven át arra tanitotta a né-

met munkásosztályt, hogy a német kormányt

a szabadság és demokrácia ellenségének te-

kintse.

Ekozben a háboru nap nap után feltárja

Európa veszedelmét, melyet a marxistáknak

mindjárt el5re kellett volna látniok. A német

kormány fo csapásait nem a Keletre, hanem
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a Nyugatra mérte, Belgiiimra» Franciaor-

szágra és Angliára. Még ha el is fogadjuk

azt a vaiószinutlen kiinduló pontot, hogy

csakis sztratégiai szúkség diktálta ezt a ha^.

ditervety ennek a sztratégiának logikus poli-

tika! eredméiiye megmarad minden kovet-

keztetéssel, vagyis teljese s végleg meg kell

vemi a belga, francia és angol szárazfdldi

eróket, hogy Németországnak keze szabad

lehessen s szabadon fordulhasson Oroszor-

szág ellen. Nem volt-e tdkéletesen világos,

hogy amit elószdr a német szoeiáldemokrá-

cia iecsiliapitása végett ugy tuntetett fel,

mínt ideigleneB sztratégiai lépést^ az az ese-

ményék kényszeritó ereje folytán dnmagá-

ban cél lesz? Minél makacsabbul állott el-

lent Franciaország, melynek most már tény-

leg kdtelessége lett védeni terilletét és fUg-

getlenségét a német támadás ellen, annál

bizonyosabb volt, hogy a német hadserege-

ket a nyugati fronton fogják tartani s mi-

nél inkább kimerul Németország a nyugati

fronton, annál kevesebb ereje cs hajlandó-

sága marad az állitólagos fo feladathoz^ a

feladathoz, melyet á német szoeiáldemok-

rácia tulajdonitott neki az Oroszországgal

való leszámoláshoz. £s akkor a tdrténelem
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látni fo£r egy niszteletreméltó" békét £ur6-

pa két legreakeiósabb hatalma kdzdtt.

Nicholas, kinek a sors olcsó gyozelmeket

adott a gydkeréig korhadt Habsburg monar-

chia fdldtt« és Vilmos kdzdtt, ki csak Bel-

giummal **számoit ie", nem pedig Oroszor-

szággal.

A HohenzoUernek és a Romanoffok

kozt kotendó szovetseg a nyugati nemzetek

kimerítése és lehanyatlása után Európa és

az egéflz világ számára a legsdtétebb reak-

ció korszakát fogja jelenteni.

A német szociáldemokrácia jelenlegi

irányzatával e rettentd veszély utját egyen-

geti. fis ez a veszedelem valósággá válik,

ha Európa proletáriátusa kozbe nem lép s

mint forradalmi tényezd, bele nem szól a

dinasztiák és kapitalista kormányzatok ter-

veibe.

• Az orosz dipiomácla cBak olyan háburuk*
ban Tan érdekelTe, — irta Engels 1890-beii, —
melyek szfivetségeselt kényszeritik a csapatok to-

borzás&nak és az invázld elszenvedésének fd terhé-
re s az oroaz csapatoknak csak a tartalék munkáját
adíák. A cártsmus a saj&t BSakálftra csak gydn-
gébb nemzetek ellen vlselt háborut, mint amllyen
Svédorszfigr, Torokorsz^ 6^ Perzila. Ausztria-
Magyarországot most Turukországgal és PerzsiáYal
kell egy ssíiiTOiialra álUtannnk.



IV. FEJEZET.

HboTU a nuugtít Men.

Diplomáciai utjáról visszatérve Olasz-

országból, Dr* SUdekum azt irta a Vor--

w&rtsben, hogy az olasz elvtársak nem értik

meg eléggé a cárizmus természetét. Egyet-

értunk Dr, Sudekummal, hogy egy német

sokkal kdnnyebben megérti a cárizmus ter*

mészetét, mivel naponként tapasztalja a

saját személyén a porosz-német abszolutiz-

must. A két '^természet" egymásnak kozeli

rokona.

A német kényuralom hiibéri monarchia

szervezetet képvisel, hatalmas kapitalista

alapon nyugodva, melyet az utolsó félszá-

zad fejiodése emelt a számára, A német

hadsereg ereje, amint ismét ismerni tanul-

tuk jelenlegi véres munkájában, nem esu-

pán a nemzet nagy anyagi és technikai for-

rásaiból áll, s nem csupán a munkás-katona

értelmességében és pontosságában rejlik»

ki gyakorlatát az ipariskolában és saját

osztályszervezetében nyerte. Alapja van a
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junker tiszti kasztban i9, uralmi tradiciói-

val, az alatta állók elnyomásával, a folotte

állók iránt való ensredelmességgel. A né-

met hadsereg, xnint a német állain» hiibérí

monarchikus szervezet, melynek kiapadha-

tatlan kapitalista forrásai vannak. Fecseg-

jenek a burzsoá tinta-kulik a németnek, a

kotelesség- emberónek fensóbbségérol a fran-

cia, a gyónyor embere felett; az igazi ku-

Idnbaégek nem a faji tulajdonságokban van-

nak, hanem a társadalmi és politika! viszo-

nyokban. Az állandó hadsereg, e zárkó-

zott társulaty ez az állam az államban, az

általános hadkdtelezettség dácára is meg-

marad kaszt-szervezetnek, melynek, hogy

virágozzéky szukség van mesterséges rang-

klildnbségekre és monarchikus tetdzetre az

uralkodó testUlet megkoroiiázása végett.

Jaurés ''Az uj hadsereg'' cimii múvé-

ben kimutatta, hogy Franciaország csakis

védelmi hadsereget állithat fel azon a z ala-

pon, hogy minden polgárt felfeg> verez,

vagyis demokratiktts hadsereget, miliciát

szervez. A burzsoá francia koztársaság

most biinhódik azért, hogy hadsereget de-

mokratikus államszervezetével ellentétessé

tette. Jurés szavai szerhit megteremtett
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"egy gyalázatos rendszert, melyben az ósdi

formák sszeiliktotek a kifejlódó formák-

kal és hatástalanná tették egymást." Az
állandó hadseregnek és republikánus rend-

szernek ez ssze nem illdsége az alapvetfi

gyongesége a francia katonai rendszernek.

Ennek ellentétje áll Németországra. Né-

metországnak barbár, elmaradt politikai

rendszere nyujt nagy hadi fensóbbségiet. A
német burzsoá néha-néha zugolódhat, ami-

kor a tisztikar hadi-kaszt szelleme véres za-

varokra vzet, mint Zabernben. Fintorgat-

hatják arcukat a trónurokosre és jelszavá-

ra^ "láad el a bajátl" A német szociáide-

mokrácia kegyetlenUl leszidhatja azt a rend-

szeres rossz bánásmódot, melyben a német

katonának része van s melynek kovetkezté-

ben a német kaszárnyákban aránylag yéve

éppen kétszer akkora az dngyilkosok száma,

mint bármely más országban. Mindennek

dacára az a tény» hogy a német burzBoáziá-

nak egyáltalán semmi politikai jelleme

sincs s a német szocialista párt elmulasz-

totta a forradalmi szellem kifejlesztését a

prolet&riátusban, képessé tette az uralkodó

osztályt arra, hogy megalkossa a militariz-

mus hatalmas rendszerét és a tehetséges.
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értelmes német munkást a zaberni hdsokiiék

és "íásá el a baját" jelszavuknak parancsa

alá vesse.

Hans Delbriick proíesszor Németország

hadi erejét a Teutoburgerwald 6si mintájá-

ban keresi és tokéletesen igaza van.

''A legrégibb német harci rendszer«

— irja, — a hercegek testórségén, gon-

dosan megválogatott harcosokon, és az

egész nemzetet magában foglaló kato-

na-tómegen alapult. Hyen rendszerQnk

van ma is. Mennyire kiilónbóznek a

harc módfizerei dseinkétdi, kik a Teuto-

burgerwaldban voltak! Bendelk^é-

siinkre állanak a modern gépfegyverek

technikai csodáil Eendelkezéslinkre áll

rengeteg számu csapatok csodás szer-

vezete! És katonai rendszeriink alapjá-

ban ugyanaz. A harci szellem a legna*

gyobb fokra van kifejleaztve egy testU-

letben, mely valamikor csekély számu

volt, de most sok ezer fóre rug, egy

testtiletben, mely húséget eakuszik

hadurának, bM, mint az 6si hercegek,

bajtársainak tekinti óket. Vezetéstik,

nevelésuk és fegyelmuk alatt áll az
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egész nép. Itt van a német nép hardaa

jellemének a Utkar

Driant francia drna^^y látja a csá-

szárt a fehér vasasok egyenruhájában, két-

ségkiviil a világ legtekintclyesebb katonai

egyenruhájában s bár republikánizmust

késztet magára, szive eltelik a szerelmes fél-

tékenységével. És miként tolti a császár

idej ét
'

' hadseregének, az igazi Hohenzollern

családnak korében I " Az 6rnagy meg van ba*

bonázva.

A hiibéri kaszt, bár politika! és erkólcsi

pusztulásnak órája már régen titott; a nem-

zettel ismét megtalálja a kapcsolatot az

imperializmus termékeny talaján. És a nem-

zettel való eme kapcsolata olyan mély gyó-

keret vert, hogy Driant dmagynak tdbb év-

vel ezelott megirt próféciái tnyleg valóra

váltak, próféciák, melyek eddig ugy tiintek

fel, mint vagy egy titkos bonapartístának

mételyezo sugalatai, vagy mint egy holdkóros

omlengései.

'^A császár, — irta, — a fohadve-

zér és Németország egész munkás-

osztálya, mint egy ember áll mdg5t-
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te Bebel szociáldemokratái a 80*

rokban állanak, ujjuk a paska rava-

szán s csak a Fatherland jóvoltára gon-

dolnak. A tíz milliárdos hadikárpótlás,

melyet Franciaországnak kell fizetni,

. nag:yobb sefitség lesz nekik, mint a szo-

cialista álomképek, melyekkel tegnap

táplálták dket"

Igen, éa most e jdvendóbeli hadik&rpót-

lásról irnak móg szociáldemolrrata (!) la-

pokban is, nyilt, durva szemtelenséggel,

azonban nem tiz^ hanem husz, harminc mil-

liárdos hadikárpótlásról.

Németország gydzelme Franciaország

fdldtt, — a német szociáldemokraták sze-

rint egy sajnálatos sztratégiai kényszer, —
nem csupán Franciaország állandó hadse-

regének leverését jelentené, hanem eIs6sor-

ban jelentené a hubéri-monarchikus állam

gyózelmét a demokrata-republikánus állam

íaiatt

A Hindenburgoky Moltkek, Kluckok

6si faja, a tómeggyilkosság szuletett specia-

listái épp cly elengedhetetien foltételei a

német gydzelemnek» mint a 42 centiméteres
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ágyu, az ember technikai iigyességének utol-

8ó azava.

Már az egesz kapitalista sajtó a német

monarchiának a háboru által megszilárdi-

tott, megingathatatlan álladóságáról beszéL

És a német professzorok, ugyanazok, akik

Hindenburgot kinevezték az osszes tudomá-

nyok doktorává, már hirdetík, hogy a poli-

tikai rabszolgaság a társadalmi éíetnék ma-
gasabb rendii íormája.
*

''A demokrata koztársaságok és az

ugynevezett a monarchiák, melyek par-

lamenti s egyéb felmagasztalt dolgok-

nak vamiak alávetve*— milyen csekély

képességet tanusitottak a viharral

szemben

Igy irnak ma a német professzorok.

Elég szégyenletes és megalázó olvasni

a francia szocialisták nyilatkozatait, kik

gyangéknek bizonyultak arra, hogy meg-
szakitsak Franciaorszáj^nak és Oroszország-

nak szdvetségét, s6t még arra is, hogy a há-

rom éves katonai szolgálat visszaállitását

megakadályozzák, de akik, amikor a háboru

megkezdódótt, mégis felhuzták voros nad-
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rágjukat és elindultak Németország íelBza-

badit&sára. Azonban Idmondhatatlan feK

háborodás érzetével olvassuk a német szo-

cialista párt sajtóját, mely a felmagaszto-

suit rabszolgák hangján zengí sztiletett el-

nyomó kasztjának harci dicsóségét a fran-

cia teruleteu elkóvetett íegyveres tetteiért

Augusztus 15-én, 1870-ben, amikor a

gyóztes német seregek Párishoz kózeledtek,

Engels irta egy Marxhoz intézett levelében,

miután ismertette a francia védelem zavaros

állapotát:

"Egy forradalmi kormánsmak/ha

hamarosan megvalósul, mégsem kell

aggódnia. Azonban Párist sorsára kell

hagynia és a háborut délról kell foly-

tatni. Ekkor még mindig lehetséges,

hogy egy ilyen kormány kitartson, amig

fegyvereket s hadiszereket vásárol és

uj hadsereget szervez, melylyel az el-

lenséget íokozatosan visszaszoritja a

határig. fiz volna a háboni helyes be-

fejezése, — mert mind a két nemzet

demonstrálná» . hogy meghódithatat-
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fis mégis vannak, akik mint részeg he-

loták orditozsák: *'E\6re Páris íelér' S
emelett elég arcátlanok, hogy Marxra és

Engelsre hivatkozzanak. Mi tekintetben áll*

nak a háronuzorosan megvetett orosz libe-

rálisok felett, akik hason csusztak 6 excellen-

ciája, a hadi parancsnok eldtt» aki megis*

merte az orosz kancsukát keleti Galiciával?

A nyugati fronton a háborunak tisztán

"sztratégiai" jellegéról való beszéd gyáva

arcátlanság. Ki ad neki hitelt? A német

uralkodó osztályok bizonyára nem. Ezek a

meggyózódésnek és a csupasz eronek hang-

ján beszélnek. Nevtik5n nevezik a dolgo-

kat. Tudják, mit akamak és miként kflzd-

jenek érte,

A szociáldemokraták azt mondják,

hogy a háboru a nemzetd fiiggetlenség Qgyé-

ért folyik. **Nem igaz," — vágta vissza

Herr Arthur Dix«

"Amint az utolsó század magas

politikája, — irta Dix, — a Nemzeti

Eszmének koszdnhette speciális jelie-

gét, ugy ennek a századnak politikai

világeseményei az Imperialista Eszme

jeivénye alatt állanak. Az imperíalis-
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ta eszme az, melynek rendeltetése, hogy

megadja a lendtiletet, a szándékokat

és célokat a hatalomért való kuzdelem-

nek" . • • (Der WeUtoirtsehaftskneg,

1914, 8. old.)

^'Azoknak részérol,— irja ugyanez

a Herr Arthur Dix, — kik a háboru ha-

di elókészuieteit intézték, megnyugtató

bdlcsességre vall, hogy a háboru legelsd

fokain hadseregeinknek Franciaorszásr

és Oroszország elleu való eldnyomulása

pontosan ott tortént^ ahol a legíonto-

sabb volt az idegen invázió elháritása

az értékes német ércforrásoktól s az

ellenség teruletének azon részeit £og-

lalták el» melyek kiegészitették saját

bánya-íorrásainkat." (Ugyanott, 38.

old.)

"A sztratégia," melyról a szociáldemok-

raták most ájtatosan sugdolóznak, valójá-

ban a bányateriiletek elrablásával kezdi -

múkddését.

A szodáldemokraták aztmondják, Itogy

a háboru védelmi háboru. Azonban Herr

Georg Irmer tisztán s érthetoen jelenti ki:
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''A népnek nem ugy kell bessélni,

mintha a német nemzet már elkésett

volna attól, hogy a vilÁg gazdászatáért

és a világuralomért versenyezzen^ —
hogy a világ már íel van osztva. Nem
volt^e a íóld már ujra meg ujra fel-

osztva a tdrténelem korszakaiban?"

(Los vom englischen Weltjoch, 1914

42.old.)

A szociáldemokraták, aszal akamak
megnyu^rtatni benniinket, hogy Belgiumot

csak ideiglenesen pusztitották el és a néme-

ték hamarosan visazavonulnak a bélga taril-

letekról. Azonban Herr Arthur Dix, aki

nagyon jól tadja, mit akar s kin^ joga és

hatalma van akami, azt irja, hogy amitdl

Anglia leginkább és kifejezetten fél, az nem
egyéb, mint hogy Németországnak kikotóge

lesz az AUanti óeeánan,

*'Ezért, — folytatja, — sem Belgiumot

nem szabad kezilnkból Jdadni, sem azt nem
Bzabad elmulasztanunk^ hogy a tengerpart

08tende-t51 a Somme-ig ne keríiljdn ismét

olyan állam kezébe, mely Angliának politi-

kai vazallusává válhat tlrgyelniink kell ar*
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ra, hogy ott a német befolyást valamely íor-

mában megszilárditsuk."

Ostende és Dunkirk kozt a végnélkiili

harcokban ez a szent ''sztratégia'' most a

berlini tózsde programját is végrehajtja.

A szociáldemokraták azt mondják, a

Franciaország és Németország kozt ío\y6

háboru csupán rdvid bevezetóje egy, a két

ország kdzt kotendó, állandó szóvetségrnék.

De Herr Arthur Dix itt is kivágja Német-

ország kártyáit. Szerinte '^csak egy válasz

lehet: az angal vUágkereskedelem élpuszti'

tása, halálos csapás Anglia nemzeti gazdá-

azatára."

"A német birodalom kíilpolitikájának

célja tisztán ki van jelolve a kovetkezó cv-^

tizedre," — jelentette ki Franz von Liszt

professzor. — •'Védelem Anglia ellen, —
kell, hogy ez legyen jelszavunk:" (EHn imU
teleuropáischer Staatenverband, 1914, 24.

old.)

*'Le kell torniink legárulóbb és leg-

gonoszabb ellenségiinkety — kiáltja

egy harmadik. — Le kell tarnúnk a

zsarnokságot, melyet Anglia gyakorol

a tengeren aljas ónzéssel és az igazság-
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nak s jognak szemérmetlen megvetésé-

vel/'

A háboru nem a cárizmus ellen, hanem
elsósorban is Angliának tengeri fenhatósá-

ga ellen irányul.

''Mondhatjuk^ — vallja be Sehieh-

mann professzor, — hogy egyik sike-

riink se okozott akkora oróraet, mint az

angolok veresége Maubeuge-nél és St.

Quentinnál augusztus 28-ikán./'

Anémetszociáldemokraták azt mond-

ják, hogy a háboru fócélja a 'leszámolás

Oroszorszáp:g-al/' De az egyszerii, e^enes be-

szédii Herr Kudolf Theuden Oroszországnak

akarja adni Galiciát, ráadásul északi Per-

zsiát is. Ezzel Oroszország *'beórnó sok év-

tizedre. £s ezzel még barátunkká ia tehet-

nénk."

''Mit kell a háborunak hozni a számank-

ra?'' kérdi Theuden és aztán válaszol:

"A legnagyobb dsszeget Francia-

országtól kell kapnunk . . . Francia-

országtól meg kell kapnunk Belfortoty
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Lorraine-nak azt a részét, mely a Moael-

le-lel határos és makacs ellenállás ese-

tén azt a részt is, mely a Maas-szal ha-

táros. Ha a Maast és a Moselle-t tesz-

szUk Németorszáir határává; a fran-

ciák talán egyszer elszoknak attól az

ideától, hogy a Rajnát tegyék Francia-

ország határává."

A burzsoá politikusok és professzorok

azt inondják» hogy Anglia a £d ellenség;

hogy Belgium és Franciaorazág az Atlanti

óceánra nyiló kapu ; hogy az orosz hadikár-

pótlás reménye ugyis csak utópisztikus

álom; hogy Oroszország jó harátként hasz-

nosabb volna, mint ellensé^képp; hogy Fran-

ciaországgal kell fizettetni aranyban és fold-

lien,— és a VorwWrU buzditja a német mun-

kásokat, "tartsatok ki, mig a donto gyoze-

lem a miénk nem lesz."

É8 a Vonvarts mégis azt mondja» hogy

ez a háboru a német nemzet fftggetlenségé-

ért és az orosz nép íelszabaditásáért folyik.

Mit jelent ez? Persze, ne keressUnk eszmé*

ket, logikát, igazságot ott, ahol nincs. Egy-

szeríien a rabszolga érziiletek fekélye pat-

tant fel és buzds szennye elárasztotta a
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munkások sajtójának hasábjait. Vilá^os,

hogy az elnyomott os2stálynak, mely nagyon

lassan és tunyán halad a szabadság felé, a

végsó órában meg kell hurcolni minden re-

ményét és igéretét vérben és sárban, mieldtt

megszólal lelkében a tiszta, feddhetetlen

hang,— a forradalmi becsiilet hangja.
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v. FEJEZET.

Védelmi hábonu

**Amit most tenniink kell, az, hogy

elháritsuk ezt a veszélyt (az orosz desz-

potizmust), 8 biztositsuk országunk

fiig^etlenségét és kulturáját. Igy helyt

állunk szavunkért s tesszUk, amit min-

disr mondottunk^ hogy tenni fogunk. A
veszély órájában nem hagyjuk a csá-

vában szulohazánkat . . • Ezen elvek ál-

tal vezéreltetve megszavazzuk a hadi-

kolcsdnt."

Ez yolt a német szociáldemokrata frak-

eió nyilakozata, melyet Haase olvasott fel

a BeichBtag augusztus 4-iki íilésén.

Itt csak a szUldfdld védelmérdl van szó.

Nines egy hang sem a háboru "felszabadi-

tó' ' hivatásáról az orosz nép érdekében, amit

késdbb a szociáldemokrata sajtó elzengett

minden hangnembóL A szociáldemokrata

sajtó logikája azonban nem tartott lépést

hazafiságáyal. Egy ideig kétségbeesett igye-
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kezettel akarta ugy tuntetni fel a háborut,

mint csupáQ védekezést^ a német birtokok

biztonságának megóvását s ugyanakkor ugy

festette, miut forradalmi táinadó hadjara-

tot Oroazorsz&gnak és Európának felazaba-

ditására a cárizmua alól.

Már elég világosan megmutattuk^ miért

volt meg az oroaz népnek mindea oka arra,

hogy k5sz5iiettel viaszautasitsa a Hohenzol-

lern szuronyok hegyén felajánlott segitsé-

get. De hogy állunk a háboru ''védelmi"

jellegével?

Annál, amit a szociáldemokrácia nyi-

latkozta mond, sokkal inkább megiep ben-

ntinket az» amit elhaligat, elmondatlanul

hagy. Miután Hollweg a Reichstagban már
kijelentette, hogy Belgium és Luxenburg

aemlegeasége megsértetett Franciaonság

megtámadása végett, Haase nem emliti ezt

a tényt egy etlen szóval sem. Ez a hallgatás

olyan ídrtelmes, hogy az embert kisértésbe

hozza : olvassa el a nyilatkozatot másodszon

harmadszor is. De hiába. Meg van irva a

nyilatkozat ugy, miatha Belgium, Francia-

orszig és Anglia sohasem szerepelték volna

a német szociáldemokrácia politikai térké-

pén.
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De a tények megmaradnak tényeknek még
akkor is, ha politika! pártok behunyják sze-

meiket elóttiik. És az Internationale min-

den tagjának joga van ezt a kérdést intézni

Haaae elvtárshoz: ^'A szociáldemokrata

frakció által megszavazott ot milliárdnak

melyik része volt szánva Belgium elpusztitá-

Bára?*' Talán lefaetséges, hogy a német ha*

zának az orosz deszpotizmustól való meg-

védéae végett kikeriilhetetlen volt a belga

haza elpusztitása. De miért hallgatott er-

rol a német szociáldemokrata frakció?

Az ok világos. Az angol liberális kor-

mány* hogy a háborut a tdmegek eldtt népsze-

rdvé tegye, kízárólag arra hivatkozott, hogy

sziikség van Belgium fuggetlenségének és

Franciaország integritásának megvédésére,

de az orosz cárizmusssal való flzSvetségról mé-

lyen hallgatott. Ugyanolyan módon, iiRvan-

olyan inditó okoknál fogva, a német szociálde-

mokrácia csak a cárizmus ellen val6 háboru-

ról beszél, de még csak nevét sem emliti

Beigiumnak, Franciaországnak és Angliá-

nak, Mindez persze nem valami hizelgd a

cárizmus nemzetkozi reputációjára. De
azért meglehetósen elcsíiggeszto, hogy a né-

met szociáldemokrácia feláldozza saját jó
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hirnevét a cárizmiis ellen való fegyverre hi<

vásnak. Lassalle azt mondotta, hogy minden

nagy politikai akciónak a dulgok olyan ki-

nyilatkoztatásával kell kezdddiú» mint ahogy

azok vannak. Tehát miért kezdódik a

Fatherland védelme a dolg-oknak, ahogy

azok vannak, szégyenletes elhallgatásával?

Vagy talán a német szoeiáldemokrácia nfgy

vélekedett, hugy ez nem volt egy **nagy po-

litikai akció?"

filvégre is a Fatherland védelme na-

gyon tág" és nyulékony fogalom. A világ-

katasztrófa megkezdddótt azzal az ultimá-

tununaU melyet Ausztría intézett SzerbiŠF

hoz. Ausztriát persze esupán az a kényszer

vezette, hogy megóvja határait nyugtalan

szomszédjától. Németország volt a táma-

8za. fis Németországot viszoiit> mint már
tudjuk, az a sziikség kényszeritette, hogy

saját államát biztositsa. '^Értelmetlenség

volna azt hinni^ — irja erre vonatkozólag

Ludwig Quessel, — hogy egy falat ki lehet

dónteni ebbol a végtelenul komplikált épit-

ménybdl (Európából) az egész épúlet ve-

szélyeztetése nélktil/'

Németország megkezdte "védelmi há-

boruját" Belgium m^rtámadásával^ Belgi-
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um semlegességének megsértése álUtólag

csak eszkdz lévén betomi Franciaországba

azon a vonalon, ahol az ellenállás a leggyon-

gébb volt Franciaország hadi leveretésé-

nek is csák sztratégiai epizódként kellett vol-

na szerepelni a Fatherland védelmében.

Kémely német hazaíi elott a dolgok

ilyen beállitása nem látszott valami nagyon

elfogadhatónak és alapos okaik voltak a ké-

telkedésre. Olyan inditó okot sejtettek, mely

a valóságnak sokkal jobban megfelelt.

Oroszorszá^ a hadikészQl^dés uj korszakába

lépvén, Németországra két-három év mul-

tán sokkal veszedelmesebb lebetett volna,

mint ez idó szerint. fis Franciaország ez iá6

alatt teljesen végrehajtotta volna a három

éves szolgálat katonai reformját. Nem vi-

lágos-e tehát, hogy az értelmes dnvédelem

azt kovetelte, hogy Németország ne várjon

ellenséges támadásra, hanem elózze meg
dket két éwel és rdgtdn kezdje meg a tá-

madást? És nem világos-e az is, hogy ez a

Németország és Ausztria által szándékosan

provokált támadó báboru valósággal bábo-

rut elháritó védelmi háboru?

E két szempont eiég gyakran egyetlen

érvben egyesttL Be kell ismemiink, hogy
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van kozttik némi ellenmondás. Az egyik ki*

jelenti, hogy Németország nem akarta a hú-

borut most s erre az Entente kényszeritette,

a másik pedig azt jelenti, hogy a háboru az

£ntente-nak most hátrányos volt és Német*

ország éppen ezért tette meg a lépéseket,

hogy a háborut most inditsa meg. De hát

mit határoz egy kis ellenmondás? Kdnnyii

elsiklani felette és megállapodni abban a

felfogásban, hogy ez védelmi háboru.

De a hadviseló felek a másik oldalon

ledisputálták Németországnak azt az el6-

nyos feltevését, hogy védelmi álláspontja

van, és tették ezt eieg sikeresen. Francia-

ország dnvédelembdl nem engedheti meg,

hogy Oroszország leveressék. Anglia be-

avatkozásának okát adta arra a veszélyre

hivatkozva» melyben a brit szigetek forog-

nának, ha Németország poziciója a csator-

na torkolatánál megerósodne. Végiil Orosz-

ország is csak dnvédelemrdl beszélt. Igaz,

hogy senki sem fenyegette az orosz terlile-

tet. De a nemzeti birtokok, ezt értsétck

meg, nem csupán teríiletekból állanak, ha-

nem más, érinthetetlen tényez6kbél is, koz-

tiik a gyongébb államok felett gyakorolt be-

íolyásbóL Szerbia az orosz befolyás hatás-
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korébe tartozik és azt a célt szolgálja, hogy

a Balkánon fentartsa az ugynevezett hatal-

mi egyensulyt nemcsak a Balkán államok

kdzt, hanem az orosz és osztrák befolyások

kózt is. Szerbia eilen egy sikeres osztrák

támadás a hatalmi egyensulyt Ausztria ja-

vára billentette volna, tehát kozvetett táma-

dást jelentett Oroszország ellen. Sasbnov

kétségkiviil Quessel szavaibói meritette leg-

erdsebb érvét: ''Értelmetlenség volna azt

hinni, hogy egy falat ki lehet donteni ebból

a végteleniil komplikált épitménybol (Euró-

pából) az egész épalet veszélyeztetése nél-

ktíl.*'

Folosleges hozzátenni, hogy Szerbia,

Montenegro, Belgium és Luxenburg szintén

fel tudtak hozni némi bizonyitékot magatar-

tásuk védelmi jellegére. Igy valamennyi or-

szág védekezett és egyik sem volt támadó.

De ha igy van, mi értelme» hogy a védelem

és támadás állitásai igy egymás ellen sze-

geztessenek ? Az ilyen esetben alkaimazott

szabályok nagyon kiilonbozdk és néha ossze-

mérhetetlenek.

Elóttiink, szocialisták elótt a háboru

torténelmi szerepének van alapvetó fontos-

sága. Odairányul-e a háboru, hogy eldmoz-
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ditsa a termeld erdket s államszervezeteket

és siettesse a munkásosztály eróinék koz-

pontositását ? Vagy pedig ennek ellenkezd-

jét teszi-e, akadályozza-e? A háborunak

ez a materialisztikus értékelése felette áll

miuden formai vagy kiilso mórlegelésnek s

természetére nézve nincs semmi viszonyban

a támadás vagy védelem kérdéséveL

mégis néha a háborunak e formális elneve-

zései tóbb-kevesebb igazsággal jelzik a há-

boru tényleges jelentoségét. Amikor Engels

azt mondotta, hogy a németek 1870-ben vé-

dekezó állásponton voltak, egyáltalán nem
gondolt a kdzvetlen politikai és diplomáciai

kdrtilményekre. Elótte a áóiM tényezd az

volt, hogy abban a háboruban Németország

nemzeti egységének a jogáért harcolt, ami

az ország gazdasági fejlódésének és a pro-

letáriátus szocialista egyesitóscnek sziiksé-

ges feltétele volt. A Balkán keresztény

népei ttgyanilyen értelemben védelmi hábo<

rut olytattak Torokország ellen, fiiggetlen

nemzeti fejlodés jogát védve az idegen ura-

lom ellen.

A háborura vezetd kdzvetlen nemzetko-

zi politikai vivszonyok kérdése fiiggetlen attól

az értéktdly melyet a háboru torténelmi
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materialista szemponból magáliaii foglal..

A német háboru a bonapartista monarchia

ellen tórténelmileg elkeriiihetetlen volt.

Abban a háboruban a fejlddés joga Német-

ország részén volt. Dc czek a torténelmi

tendenciák magukban véve nem szabták meg
eldre a kérdést, hogy melyik félnek volt

érdeke az, hogy a háborut éppen 1870-ben

provokálja ki. Ma már jól tudjuk, hogy

nemzetkozi politikai és katonai szempontok

birták Bismarckot arra, hogy a háboru tény-

leges kezdeményezo lépéseit megtegye. •

Azonban éppen ugy torténhetett volna en-

nek ellenkezóje is. IIL Napoleon kormánya

nagyobb elórelátással és energiával meg-

elózhette volna Bismarckot és néhány éwel

elóbb kezdhette volna a háborat. Ez az ese-

mények kozvetlen politikai képét radikáli-

san megváltoztatta volna, de a háboru tor-

ténelmi becslésében nem jelentett volna ku-

Idnbséget.

Sorrend szerint a diplomácia a harma-

dik tényez6. Itt a diplomáciának kettós

feladata van. Elószdr: abban a percben

kell meginditani a háborut, mely hazája

számára a legkedvezobb ugy nemzetkozi,

mint katonai azempontbÓL Másodszor:
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olyan eszkózdket kell használnia, hogy a

véres kíizdelemért a felelósség sulyát az

ellenséges karmányra háritsa a kdzvéle-

mény eldtt. A szocialista agitáció e^ik
lerfontosabb feladata az, hogy a diplomá-

ciai cselszovéseket» fondorlatokat és gazsá-

gokat leleplezze. Mellékes^ hogy mennytre

sikerul ez a kritikus pillanatban, világos az,

hogy a diplomáciai cseiszóvények magukban

véve nem jelzik a háborunak sem torténelmi

szerepét, sem igazi kezdeményezóit. Bis-

marek iigyes fogásai III. Napoleont kény-

szeritették^ hogy fizenjen hádat Porosz-

országnak, bár a tényleges kezdeményezés

a német oldalról jott.

Azután kovetkezik a kizárólagosan

katonai látszat. A hadrnúveletek aztraté'

gíaí terve vonatkozhal foleg védelemre vagy

támadásra, tekintet nélkiil hogy me-

lyik íél tizent háborut és milyen kdrtilmé-

nyek koz6tt. Végtil a sztratégiai terv végre-

hajtására tett elsó taktika! lépések gyakran

nagy szerepet játszanak a háboru megitélé-

sében, hogy védelmi vagy támadó háboru-e

az?

hogy a franciák támadták

meg elsz5r Németországot» — irta
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Engels Marxnak 1870 julius 31-én. —
Ha a németek visszaverik a támadást 8

kovetik azt a francia terulet inváziójá-

val, a hatás bizonyára nem olyaii lesz,

mint lett volna, ha a németek vonuI*>

nak be Franciaországba az elóbbi in-

vázió nélkiil. Igy a háboru a francia

részrol bonapartistább marad.''

Itt a francia-porosz háboru klasszikus

példájábói látjuk, hogy a mértékek, melyek-

kel egy háborunak védekezd vagy támadó

jellegét megbiráljuk, tele vannak ellenmon-

dásokkal, amikor két nemzet dsszeutkozik.

Mennyivel inkább igy van ez, amikor tobb

nemzet tk5zik óssze. Ha a csomót kibo-

gozzuk elejétól kezdve, a védelem és táma-

dás elemei kozt a kovetkezo kapcsolatot lát-

juk. A franciák elsd takUkai lépésének,

— legalább Engels véleménye szerint, — a

néppel éreztetni kellett volna, hogy a táma-

dás felelossége a íranciákat terheli. És

mégis a németek egész sztratégiai tervének

foltétleniil támadó jeiiege volt. Bismarck

Mplamáciai lépéaei arra kénsrszeritették

Bonapartet, hogy akarata ellenére hádat

iizenjen s ugy tunjék fel, mintha Európa
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békéjének megzavarója volna, mig a háboru

hadi-politikai kezdeményezése a porosz kor-

mánytól indult kL Ezeknek a kdriilmények-

nek a jelentósége semmiesetie isem csekély

íontossággal bir a háboru tórténelmi elbi-

rálásában, de egyáltalán nem meriti ki a

kérdést*

Ennek a háborunak egyik oka a néme-

teknek nóvekvo vágyódása volt az dnrendel-

kezésre, ami osszeíitkdzdtt a francia monar-

chia dinasztikus igényeivel. Azonban ez a

nemzeti ''védelmi háboru'' £l&záaz*Lotha-

ringia elfoglalására vezetett s igy második

íokozatában dinasztikus hóditó háboruvá

változott A Marx és Engels kozt leíolyt

levelezéa mutatja» hogy dket f61^ tdrténel-

mi i>zempuntok irányitották az 1870-iki há-

boru iránt való magatartásukban. Elóttuk

természetesen nem volt kózonycte, hogy kik

és miként irányitották a háborut ''Ki tar-

totta volna iehetbégesnek, — irja Marx ke-

serden, — hogy ld48 után huszonkét éwel

Németországban egy nemzeti háboru ilyen

elméleti kiíejezésre jusson/' Azonban

Marx és Engels eldtt mégis a háboru objek-

tiv kSvetkezményeinék volt áórM jel^td-

séguk. ' Ha a poroszok gyóznek, az az ál- .
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lamhatalom kozpontositáaát jelenti, — ami

hasznoB a német munkásosztály kozponto-

sitására."

Liebknecht és Bebel, a háborunak

ugyanilyen torténelmi elbirálásából indulva

ki, kénsrtelenek voltak e tekintetben kdzvet-

len politikai álláspunLra helyezkedni. Ko-

rántsem Marx és Engels nézeteivel azembeu,

hanem ellenkezdleg, veltik teljeBen meg-

egyezve tagadták me^ Liebknecht és Bcbel

a Reichstagban, hogy magukra vegyék a

feleloBséget a háboruért. Eldterjesztett nyi-

latkozatuk igy szól

:

''Nem ajánlhatjuk fel a hadi kdlt-

ségvetést, melyet a Reichstagt61 kémek,

mert ezzel bizalmat szavaznánk a po-

ro8z konnánynak • • . Mint elvi alapon

minden dinasztikuB háborunak ellenzói,

mint társadalmi koztársaságiak s mint

a nemzetkózi munkásszdvetség tagjai,

mely nemzeti megklildnbaztetéa nélkQl

kiizd minden elnyomd ellen s egy nagy

testvériségben igyekszik egyesiteni min-

den elnyomottat, mi sem kdzvetlentil,

sem kozvetve nem foglalhatunk állást a

jelenlegi háboru mellett."
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Schweitzer máskép cselekedett. Takti-

kájának irányitójául kazvetlenul a háboru

tdrtéelmi elbirálását fogadta el, — egyike

a legveszedelmesebb tévedcseknek! — s

megszavazván a hadi hitelt, bizalmat szava-

zott Bismarck politikájának. Ezt tette da>

cára annak a ténynek, hogy, ha az államha-

talomnak a háboru folytán bekóvetkezendo

kdzpontosulása a szociáidemokrata iigynek

volt hasznára válandó, a munkásosztálynak

mindjárt eiejétol kezdve szembe kellett álli-

tani a dinasztikus-junker centralizációval a

saját, az uralkodók iránt forradalmi bizal-

mat lansággal eltelt osztály-centralizációját.

Schweitzer politikai magatartása ér-

vénytelenitette a háborunak éppen azon k5-

vetkezményeit, melyek arra birtálc, hogy a

háboru-csináióknak bizalmat szavazzon.

Bebei negyven éwel késóbb, elkészitvén

életének mérlegét, ázt irta:

''Az az állásponty melyet Liebknecht

és én elfoglaltunky a háboru kitdrésekor

és folyamata alatt, éveken át vitáknak

és heves támadásoknak a tárgya volt,

eleínte mésr a pártban is, de csak rdvid

idore. Aztán elismerték, hugy igazunk
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volt. Bevallom, hogy cseppet sem saj-

nálom, hogy olyan álláspontunk volt és

ha a háboru kitdrésekor tudtuk volna,

amit a kdvetkessd néhány év alatt meg-

tudtunk hivatalos és nem hivataios for-

rásokbóly ugy magatartásunk elejétdl

kezdve még sokkal élesebb lett volna.

Nem csak tartózkodtunk volna, mint

ahogy tartózkodtunk, az elso hadikól-

C85n megszavazásától, hanem eUene sza-

vaztunk volna." (ónéleirajz, IL Kész,

167. old.)

9

t

Ha osszehasonlitjuk Liebknechtnek és

Bebelnek 1870-iki nyilatkozatát Haase-nak

1914-iki nyilatkozatával, ugy arra a kovet-

keztetésre kell jutnunk, hogy Bebel tévedett,

mikor azt mondá: "Aztán elismerték, hogy

igazunk volt," Mert az augusztus 4-iki sza-

vazás Idváltképpen Bebel negyvennégy év

elótti álláspontjának elitélése volt, minthogy

Haase frazeologíája szerint, — Bebel a ve-

szély órájában cserben hagyta a hazáját.

Miféle politikai okok és szcmpontok ve-

zették a német proletáriátus pártját, hogy

elforduljon dicsd tradicióitól? Nem hallot-

tunk eddig egyetlen sulyos okot sem. Az
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eáág felhozott érvek ellenmondásokkal tel-

vék. Oiyanok, mint a diplomáciai jegyzékek,

melyeket azért irnak, hogy igazolják a már

yégrehajtott cselekményt A Die Nem Žeit

vezércikk irója irja, — Kautsky elvtárs ál-

dásávalt — hogy Németország álláspontja a

cárizmussal szembeii ma ugyanaz^ mint ami

1870-ben volt a bonapartizmuasal azembenl

Még Engelsnek egy leveiébol is idéz : ''A né-

met népnek-valamennyi osztálya felismerte,

hogy ez elsósorban a nemzet létének kérdése

volt s igy egyszerre felsorakoztak/' Azt

mondják, hogy ugyanez oknál fogva sorako-

zott fel most a német szociáldemokrácia. Ez

a nemzeti lét kérdése. "Heiyettesitsiik a bo-

napartizmussal a cárizmust és Engels szavai

'ma is igazak/' És a tény mégis megmarad
teljes erejébeii, hogy Bebel és Liebknecht

tuntetdleg megtagadták, hogy akár pénzt^

akár bizalmat szavazzanak a kormánynak

1870-ben. Tehát nem éppen ugy megállja-e

a helyét itt is, ha "helyettesitjuk a bonapar-

tizmussal a cárizmus'? E kérdésre nem
méltóztatolt felelni.

De valójában mit irt levelében Engels

a munkáspárt taktikájára vonatkozdlag?

"Nem látom lehetségesnek, hogy egy

Digitized by Google



107

német politikai párt ilyen kórulméiiyek kozt

teljes obstrukciét hirdethet éa mindenféle kí-

sebb szempontot a fokérdés folé emeljen/^

Teljes obstrukció! — Azonban széles szaka-

dék választja el politikai párt teljes obstruk-

cióját és teljes kapituládóját. fis ez a sza^

kadék választotta el Bebelnek és Schweitzer-

nek álláspoutját 1870-ben. Kautsky elvtárs

íelvilágosithatta volna erról a tényrdl vezér-

cikk iróját, Hermann Wendelt. És a Siní-

plicissimus a holtakat gyalázza, amikor Be-

bel és Bismarck szellemét dsszebékiti a

mennyben. Ha a Simplicissimusnak és Wen-

delnek joga van arra, hogy valakit siri álmá-

ból felkeltsen a német szociáldemokrácia je-

lenlegi taktikájának jóváhagyására, ugy az

nem Babel, hanem Schweitzer. Schweitzer-

nek szelleme az» mely most a német proletá-

riátus politikai pártjára neheztíl.

De a francia-porosz háborunak es a je-

lenlegi háborunak mág a hasonlatossága is

vésrteleniil félfiletes és féirevezetó. Tegyk,
félre minden nemzetkózi viszonyt. Felejtsíik

el, hogy a háboru elsósorban is Belgium el-

pusztitására irányult s Németország f5 bad-

erdit nem a cárizmus, hanem a republikánus

Franciaország eilen inditotta. Feledjiik el,
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hogy a háboru kiinduló pontja Szerbia dssze-

torése s egyik célja a legreakciósabb állam-

nak« Ausztría-Magyarországnak megerdsité-

se s egybeforrasztása volt. Nem beszéliink ar-

ról a tényrol, hogy a német szociáldemokraták

magatartása kemény csapást mért az orosz

forradalomra, mely a háborut megelózó két

évben ismét hatalmas lángokban csapott fel.

Éppen ugy behunyjuk szemeinket a tények

elótt, mint ausrusztus 4-ikéii tette a német

szociáldemoki ácia, arniko r nom látta, hog> a

világon van egy Belgium, egy Franciaorazág,

Anglia^ Szerbia vagy Ausztria-Magyaror-

Bzág. Ugy vesszUk, mintha csak Német-

ország volna.

A háboru tdrténelmi jelentdségének

megállapítása meglehetdsen konnyu volt

1870-ben. "Ha a puroszok gyoznek, az ál-

lamhatalom kozpontositása eld íogja mozdi-

tani a német munkásosztály kózpontositá-

sát." És most? Mi volna egy porosz gyo-

zelemnek az eredménye a német munkásosz-

tály számára?

Az egyetlen terulcti terjeszkedés, me-

lyet a német munkásosztály szivesen láthat-

na, mivel a nemzeti egységet teljessé tenné»

a német-Ausztria egyesUlése volna Német-
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országgal. Ncmetországnak bármely más

irányban való terjeszkedése lépés volna oly

irányban, mely Németországot nemzeti ál-

lamból nemzetiségek államává alakitaná át,

s kóvetkezébképpen olyan viszonyokat hozna

magával, melyek a proletáriátus osstályhar-

cát megnehezitenék.

Ludwig Frank azt remélte, — és e re-

ményének egy megkésett lassalleánus hang-

ján adott kifejezést>— hogy kéaobb egy gyd-

zelmes háboru után idejét az állam "belso

felépitésének" munkájára szenteli. Kétség-

telen, hogy Németország e "belsd felépitésé-

re" a gyozolem után nem kevésbbé lesz szíik-

sége, mint a háboru elótt volt. De konnyeb-

bé teazi-e ezt a munkát egy gydzelem? Né-

metország tdrténelmi tapasztalatai sem iga-

zolnak ilyen reményt jobban^ mint más or-

szágok tapasztalatai.

"Németország urainak cselekede-

teit természeteseknek tekintettúk [az

1870-iki gydzelmék után], — mondja

Bebel az ónéletrajzában. — Egyszeriien

illuzió volt a párt végrehajtó bizottsá-

gától azt hinni, hogy az uj rendszerben

líberálisabb szellem fog uralkodni. És
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ennek a liWálísabb korszaknak ugyan-

azon embertol kellett volna jonni, aki

idáig ugy mutatkozott be, mint, nem

azt mondom: a demokratikus fejlddés-

nek, hanem bármely liberális irányzat-

nak is, legnagyobb ellensége és aki most

mint gydztes tette vasas csizmájának

sarkát a birodalom nyákára.'' (II. Kd-

tet, 188. old.)

Egyáltalán semmi ok nincs arra, hogy

más eredményeket várjunk felulrol egy gyo-

zelem kóvetkeztében. Ellenkezdleg. A porosz

junkeréknek 1870-beii elószSr hozzá kellett

szokniok a birodalmi rcndszerhez. Nem rez-

hették magukat szilárdan a nyeregben. A
Franciaország felett aratott gyózelem után

Byolc éwel tortént, hogy megalkották a szo-

ciálista ellenes torvényeket. És ha félazázados

éleB osztályharc után a junkerek egy gyózel-

mes nemzet élén áUanának, nem kétélkedhe-

tiink, hogy nem éreznék sziikségét Ludwig

Frank azolgálatainak az állam belsó íelépité>

sére, mely biztonságban tért visaza a német

gyozelmek mezejérol.

Azonban az uralkodók osztályhelyzeté-

nek megerteddésénél sokkal fontoaabb az»
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hogy mílyen hatasa volna egy német gyóze*

lemnek ma^ára a proletáriátusra. A hábo-

ru a kapitalista államok imperialista viszá-

lyaiból keletkezetfc és Németország gydzelme,

mint fentebb megállapitottuk, maga után

vonná teriilet-hóditásokat Belgiumnak, Fran-

ciaországnak, Oroszországnak rovására, az

ellenségre kényszeritett kereskedelmi szer-

zódéseket és uj gyarmatokat. A proietáriá-

tus osztályharca ekkor Németország impe-

rialista fenhatóságának az alapjára kerOlne,

a munkásosztály érdekiódése e fenhatoság

megtartására és kiíejlesztésére irányulna és

a forradalmi szocializmus hosszu id6re pro-

paganda szektának szerepére volna kárhoz-

tatva.

Idarxnak igaza volt, amikor 1870-ben

elore látta a német gyozelnu^k crcdménye-

képp a német munkásmozgalom gyors kifej-

lódését a tudományos szocializmus zászlaja

alatt. De a nemzetkozi viszonyok most el-

lenkezó jóslatot nyujtanak. Németország

gyózelme a forradalmi mozgalom élének el-

tompulását, elméleti elposványosodását, a

marxista eszmék kiveszését jelentené.



VI. FEJEZET.

Szocialisták és a kapitalista háboruk.

De a német szociáldemokrácia, mondják

majd nekiink, nein akar gyozelmet. Vála-

szuuk eloszór is az, hogy ez nem igaz. A né-

met szociáldemokrácia sajtója megmondja*

hogy mit akar. A szocialista napilapok két

vagy három kivétellel kimutatták a német

munkásnaky hogy Németország gydzelme az

6 gyózelme lesz, Maubeuge bevétele, három

angol hadihajó elsiilyesztése vagy Antwerpen

elíoglaláaa éppen olyan érzelmet keltett a

flzociáldemokrata sajtóban, amilyet egyéb-

ként egy \ álasztási gyózelem va^ bérharc

gydzelme szokott kelteni. Nem szabad szem

elól téveszteniink azt a tényt, hogy a német

munkássajtó, ugy a pártlapok, mint a szak-

lapok, ez idd szerint hatalmas gépezet, mely

a népnek az osztályharcra nevelését felcserél-

te a hadigy6ze1mekre való vágyódás fejlesz-

tésével. Nem az egyes individuális lapok un-

dok soviniszta tulzásaira gondolok» hanem

arra az érziiletre, mely a szociáldemokrata
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lapok tulnyomó tobbségét áthatja. Erre a

magatartásra a jelt a parlamenti frakci6

augusztus 4-ikí szavazata adta meg.

De a frakció nem gondolt német gyoze-

lemre. Csupán azt tette feladatává» hogy

elháritsa a kiviilról fenyegetó yeszélyt> hogy

megvédje a hazát. Ez volt az cKesz.

És itt visszatértíink a védelmi háboruk-

nak és a támadó háboruknak kérdéséhez. A
német sajtó, beleértve a szociáldemokrata la-

pokat is, sohasem fárad bele annak ismétel-

getéaébe, hogy valamennyi ország kozUl csu-

pán Németország az, mely ebben a háboru-

ban védekezésre szoritkozik. Már tárgyal-

tuk, hogy miképp állapithatjuk meg a ka-

Idnbséget a védelmi és a támadó háboruk

kozott. A megállapilás módszerei számosak

és eUenmondóak. De a jelen esetben egy-

értehnUen tanuskodnak arr61» hogy Német-

ország háborus akcióját lehetetlen védelmi

háborunak tartani. De ennek egyáltalán

semmi hatása nincs a szociáldemokrácia tak-

tikájára.

Tdrténelmi szempontból a német impe-

rializmus, mint már tudjuk, foltétleniil tá-

mad6. A német imperíalizmus, melyet a

nemzeti ipar lázas fejlódése h^jszol elóre, az
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államok k6zt lév6 hatalmi egyensulyt megza-

varja s a íegyverkezésben az els6. szerepet

játsasa.

Világpolitikai Bzempontból a jelen pilla-

nat látszott legalkalmasabbnak Németország-

naky hogy vetélytársaira leaujtó csapást mér-

jen,— ami azonban egy jottánsrit eem von le

Németország ellenségeinek buneiból.

Az események diplornáciai áttekintéae

semmi kétséget sem hagy fen aziránt, hogy

Ausztriának Szerbiával szemben tanusitott

kihivó eljárásánál a vezetd szerep Német-

országé volt. Az a tény, hogy a cári diplo-

mácia, mint rendszerint, még gyalázatosabb

volt, nem változtat a dolgon.

Sztratégiai szempontból az egész német

hadjárat egy azdrnyeteg offenzivára volt

alapitva.

Végul taktikaí szempontból a német

hadsereg elsd lépése Belgium semlegességé-

nek a megsértése volt.

Ha ez mind védekezés, hát akkor mi a

támadási De ha még fel is tesazuk, hogy a

diplomáda nyelvén leirt eseményeknek más

magyarázata is lehet, — bár a Fehér Kónyv

két els5 lapja nagyon is világos magyaráza-

tot ád» — nincs^ a munkásosztály forradal-
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mi pártjának politikája meghatározására

egyéh mddszere, mint azon kormánsrzat által

eloterjesztett okiratok, melynek legnagyobb

érdeke, hogy ót íélrevezesse?

I

''Bismarck bolonddá tette az egész

világot, — mondja Bebel, — és tudta,

miként hitesse el a éppe!, hogy Napo-

leon provokálta ki a háborut, mig o, a

békeszeretS Bismarck, magát is, politi-

káját is a megtámadottnak helyzetében

találta.

A háborut megelózo események

annyira íélrevezetóek voitak, hogy ál-

talában elkerulte a figydmet Francia-

ország foltétlen késziiletlensége a há-

borura, melyet ó iizent mepr, mipf Né-

metországy mely a megtámadott £él-

nek látszott, befejezté a háboru eldké-

szuleteit az utolsó szekérszdgig s a moz-

gósitást egy óraszerkezet pontósságával

hajtotta végre." (iMletraiz^lltm^tf

167-168. old.)

Hyen tbrténelmi precedens után az em-

ber sokkal tobb kritiku s óvatosságot várhat-

na a s^ciáldemokráciátóL

Digitized by Google



116

Igaz, hogy Bebel nem egyszer kijelen-

tette, hogy ha Németországot támadás érné,

a Bzodáldemokrácia védelmezné a hazát. Az
esseni kongresszusun Kautsky feleit neki:

''Véieményem szerint nem igérhet-

jiik határozottan, hogy a kormány há-

borus lelkesedésében osztozni fogunk,

valahányszor meg vagyunk gydzódve»

hogy az országot támadás fenyegeti.

Bebel azt hiszi^ hogy sokkal elÓrehala-

dottabbak vagsrunk, mint lS70-ben s

most minden esetben meg tudnánk álla^

pitani, hogy a fenyegetó háboru tényleg

támadó háboru-e vagy sem? Nem sze-

retnék magamra vesni ilyen felel^tesé-

get. Nem szeretnék kezeskedni, hogy

helyesen tudnánk itélkezni minden eset-

ben» hogy mindig tudni fogjuk, vajjon

félrevezet-e benniinket a kormány, vagy

pedig tényleg a nemzet érdekeit képvi-

seli-e egy támadó háboru ellen • Teg-

. nap a német kormány volt a támadó,

holnap a francia kormány lesz, és nem
tudjuk, hogy hohiapután nem az angol

kormány lesz-e az? A kormányzatok

folyton állást cserélnek. Háboru esetén
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valójában nem egy nemžeti, hanem egy

nemzetkozi kérdés elótt állunk. Mert a

nagyhatalmak kózt kitoró háboru világ-

háboru lesz s nem csupán két országot

fog érinteni, hanem egész Európát. Egy

napon majd a német kormáuy eihiteti a

proletáriátussaly hogy megtámadták; a

francia kormány ugyanazt teheti alatt-

valóivai éa majd lesz egy háboru, mely-

ben a francia és a német munkások

egyenl6 lelkesedéssel kdvetik kormáp

nyaikat, egymást fogják gyilkoini, egy-

más torkát fogják elmetszenL Azilyen

^hetóséget el kell kertilni és csak ak-

kor keriilhetjiik el, ha nem a támadó és

védelmi háboru meghatározó tulajdon-

ságait fogadjuk el irányadóul, hanem a

proletáriátus érdekeit, melyek ug-yan-

akkor nemzetkozi érdekek . . . Szeren-

csére téves feltevés az, hogy háboru

esetén a német szociáldemokrácia nem-

zeti s nem pedig nemzetkozi szempont-

ból akar itélni és hogy elsosorban német

pártnak tartja magát s csak azután pro-

letá pártnak."

Kautsky e beszédében remék szabatos-
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sággal tárja fel a rettento veszedelmeket»

— ma meg rettentóbb valóságot, — melyek

azon torekvésben rejlenek, amely a szociál-

demokrácia álláspontját attól a bizonytalan

éfl ellenmondó formai megállapitástól akar-

ja íUggdvé tennii hogy egy háboru támadó

vagy védelmi háboru-e? Bebel semmi fonto-

sat sem mondott válaszában és álláspontja

meglehetds érthetetlennek látszott^ kUldnd-

sen az ISTO-ben szerzett tapasztalatok után.

Bebel álláspontjának mindazáltal meg-

lehetdsen határozott poUtíkai jelentosége

volt, dacára elméleti hiányosságának. Azok

az imperialista irányzatok, melyeket a há-

boru veszedelme sziil^ kizárják azt a lehetd-

scget, hogy a szociáldemokrácia megváltást

remélhessen akár az egyik, akár a má-

8ik háborus félnék a gydzelmétdl, Éppen

ezért a teljes figyelem a háboru megaka-

dályozására irányult s a fó feladat a kor-

mányzatnak kétségben tartása volt a hábo-

ru eredményeit illetoleg.

''A szociáldemokráciai — mondotta

Bebel,— 8zembesz611 bármely kormánnyal,

mely a háborura kezdeményezo lépést.

tesz." Ezt fenyegetésnek szánta II, Vilmos
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kormánya ellen. ''Ne számitsatok ránk, ha

egy napon elhatároztátok, hogy hasznát ve-

sziték ágyuitoknak és hadihajóitoknak/'

Azután London és Petrográd fclé fordult:

''Jó lesz meg nem támadni Németországot

abban az elhibázott számitásban, hogy azt

belíilról meggyóngiti a hatalmas német szo-

ciáldemokrácia ellenzéki politikája.''

Bebel magatartása, anélktil, hogy poli-

tikai tan lett volna, politikai fenyegetés

volt, olyan fenyegetés, mely egyszerre két

front ellen irányult, a belsó és kiilso front

ellen. Makacs válasza az volt minden torté-

nelmi vagy logikai ellenvetésre: ''Találunk

ftddot bármely kormány leleplezésére,

mely egy háborura a kezdó lépést megte-

szi. £«lég Ugyesek vagsmnk erre."

* Nemcsak Németországnak, hanem az

egész Internationalenak ez a íenyegto ma-

gatartása nem is volt minden eredmény

nélkiil. A kiilonbozó kormányzatok tényleg

mindent elkóvettek, hogy elhalasszák a há*

boru kitSrését* De ez nem az egész. Az ural-

kodók és diplomaták most már kétszeresen

Ugyeltek, hogy lépéseiket a tomegek békés

érztileteihez alkalmazzik. Sugdolóztak a
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szocialísta vezérekkel, az Internationale

irodája koriil szaglalódtak és olyan érzule-

tt keltetteky melyek lehetové tették Jaurés-

nak és Haase-nak, hogy Brasszelben né-

hány nappui a hábora kitórése elótt kije-

lentsék, miszerint kormányaiknak nincs

más célja, mint a béke fentartása. És ami-

kor a vihar kitort, minden ország szociál-

demokráciája kereste a bunost — a határ

tulsó felén. Bebel kijelentése, melynek,

mint íenyegetésnek, határozott szerepe volt,

egyszerre elvesztette minden jelentdségét,

mihelyt eldordiilt az els6 lovés a határokon.

Bekovekezett az a borzalom, melyet Kauts-

ky megjósolt.

Az elsó pillanatra mindenek felett

megleponek látszik, bogy a szociáldemok-

rácia valójában nem érezte szUkségét poli-

tikai kritériumnak. Az Internationale ka-

tasztróíájában íeltuno az érvek íeluletessé-

ge, Egymásnak ellent mondanak^ saját

alapjukról lesiklanak, sokszor másodrangu

jelentóséggel birnak, a dolog veleje az,

hogy a szuláfóldet meg kéU védelmezm. EI-

• tekintve a háboru eredményének torténelmi

mérlegelésétóly eltekintve a demokrácia és
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az osztályharc mérlegelésétdl, a hazáty me-

lyet a torténelem átadott nekunk, meg kell

védelmezni. £s most már meg kell védel-

mezni nem azért» mert— nemzetkozi tinta-

kulik szavajárása szerint — a mi kormá-

nyunk békét akart s "galádul megtámad*

tatott/' hanem mivel eltekintve a kdrulmé-

nyektól, melyek kózt kezdodott, a háboru,

ha egyszer megindul, kitesz minden hadvi-

seldt az inváziónak és a leigázásnak. Elmé-

leti, politikai diplomáciai és hadi szempon-

tok egyszerre osszeomlanak, mintha fold-

rengés, tdzvész vagy 5z5nviz ddntdtte vol-

na romba. A kormány lesz az a hatalom,

mely megvédi és megmenti a népet» A nép

nagy tdmege visszaesik a politikai-eldtti

helyzetbe. Nem szukséges elitélniink a to-

mégek érziiletét, a katasztrófának ezt az

elemi visszatukrozését, amennyiben ez csak

ideiglenes érzulet. De másként van ez a szo-

ciáldemokráciának, a tdmegek felelós poli-

tikai képviseletének magatartásával. A tu-

lajdonnal biró osztályok szervezetei s kii-

Idnósen maga a kormányhatalom nem usz-

tak egyszeriien az áradattal. Rogton, telj es

erdvel s a legkiilonbozobb utakon munká-

>
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hoz láttaky hogy ezt a politíkaiatlan érzule-

tet a legnagyobb fokra csigázzák s a tomege-

ket a kormány és a hadsereg kórul egyesit-

sék. A szociáldémokrácia nemcsak hogy

nem lett éppen olyan tevékeny az ellenkezó

irányban, hanem ,az elso cperctól kezdve

behódolt a kormány politikájának és a t6-

megek elcmi érzuletének. És ahelyett, hogy

a tómegeket íelíegyverezte volna a kritiká-

nak és a bizalmatlanságnak fegyvereivel,

még ha csupán passziv kritika és bizaimat-

lanság lett volna is az^ egész magatartásá-

val siettette a nép vlsszahanyatlását abba

a politikai-elótti viszonyba. ótven éves ha-

gyományairól és politikal fogadalmairól

olyan feltUno készséggel mondott le» amely

legkevésbbé lehetett volna alkalmas arra,

hogy tiszteletet váltson ki az uralkodókbóh

Bethmann-Hollweg kijelentette, hogy a

német kormány íoitétlen megegyezésben

van a német néppel és a Worw&rts kije-

lentései és a szociáldemokrácia állásfogla-

lása után tókéletes joggal mondhatta ezt.

De volt még más joga is. Ha a viszonyok

nem birták volna arra» hogy a politikai vi-

tákat kedvezobb idore halassza, a Heichs-
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tag augudztus 4-iki (ilésén elmondhatta

volna a szocialita proletáriátu^ képviseloi-

nek: ''Ma értetek velUnk annak a ve-

szélynek felismerésében, mely szlilofol-

diinket íenyegeti s csatlakoztok hozzánk,

hagy fegyverrel kiséreijétek meg a veszély

elháritását De ez a veszély nem tegnap ke-

letkezett. Ismemetek keiiett már elobb a

c&rizmust és annak céljait és tudtátok, hogy

azonkivul voltak más ellenségeink is. Te-

hát milyen jogon támadtatok benuiinkety

amikor megalkottuk hadBeregíinket és hadi-

tengcrészetiinket? Milyen jogon tagadtátok

meg évrol-évre a hadikóltségvetés megsza-

vazását? Az árulás vagy a vakság jogánál

fogva tettétek-e? És ha ellenetekre is nem
alkottuk volna meg hadseregiinket, most

tehetetlenúl állanánk az orosz veszedelem-

mel szemben, mely benneteket is észre téri-

tett. Ma semmiféle megszavazandó kóltség-

vetés nem pótolná, amit mulaaztottunk vol-

na. Nem volnának fegyvereink, ágyuink,

eródeink. Szavazataitokkai, melyeket az ót

milliárdos hadikdlcsdnre leadtok, beiameri-

tek, hogy a koltségvétés megszavazásának

évról-évre való megtagadása csak ures tun-
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t&téBf és még annál is rosszabb, politikai de-

magó^a volt. Merfc mihelyt komolý tdrté-

nelmi vizsga elé keriiltok, megtagadjátok

egész multatokatP'

Ez az, amit a német kancellár mond-

hatott volna s beszédje ez alkalommal meg-

gy6z6 lett volna. És mít válaszolhatott vol-

na Haase?

'*Mi sohasem kivántuk Németország le-

fegyverezését a kiilsó veszélylyel szemben.

Hyen béke-rongyok sohasem fordultak meg
agyunkban. Amig nemzekzi ellenmondá-

sok magukban rej tik a háboru veszedelmét,

azt akarjuk^ hogy Németország biztositva

legyen az ídegen invázíó és szolgaság ellen.

Amit mi akarunk, az olyan katonai szerve-

zet, melyet nem lehet felhasználni^ — mint

ahogy a mesterségesen kiképzett szervezetet

fel lehet használni, — az osztály-kizsákmá-

nyolás szolgálatára itthon és imperialista

kalandokra a kulfoldon, azonban legyozhe-

tetlen volna a nemzet védelmében. MUidát

akarunk* Nem bizhatjuk rátok a nemzeti

védelem munkáját. A hadsereget reakciós

iskolává tettétek. Tisztjeiteket a modern

társadalom legfontosabb osztályának, a
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proietáriátusnak gyuloletében képeztétek

ki. Képesék vagrytok feláldozni millióknák

életéty nem a nép valódi érdekeiért, hanem

az uralkodó kisebbség dnz6 érdekeiért» me-

lyeket a nemzeti eszmék neveivel cs az ál-

lam tekintélyével takartok el. Nem bizunk

bennetek s ezért jelentettttk ki évrdl-évre:

Egy embert sem, egy fillért sem ennek az

osztáiy-kormánynak I
'

'

"Hanem dt milUárdotr' — szakithat-

nák meg a szónok beszédét a kozbeszólások
r

jobbról é& balról.

** Sajnos, most nincs választásunk.

Nincs más hadseregiink^ mint amelyet Né-

metország jelenlegi urai alkottak megr és

az ellenség kapuink elótt áll. Nem vagyunk

képesek egy azempillantás alatt a nép milí-

ciájával helyettesiteni II. Vilmos hadsere-

gét a mivel ez igy van, nem tagadhatjuk

meg a táplálékot, a ruházatot, a hadiszeTe-

ket attól a hadseregtol, mely benníinket vé-

delmeZy bármilyen is annak a szerkezete.

Sem a multunkat nem tagadjuk meg, sem

a jovonkrol nem mondunk le. Kénytelenek

vagyunk megszavazni a hadikólcsónt.''
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Ez volna konilbelul a legmeggyózdbb

válasz, amit Haase adhatott volna.

De ha az ilyen szempontok map:yaráza-

tot nyujthatnának is arra, hogy a szocialista

munkások, mint polgárok, miért nem obstru-

áltak a hadiszervezet ellen, hanem egysze-

ruen eleget tettek a kóriilmények által rájuk

erószakolt kdtelesfiégeknek, még mindig hiá-

ba várjuk a választ arra a f6 kérdésre:

A szociáldemokrata párt, mint annak az

oBztálynak politikai pártja, melytdl megta^

gadták a kormányzatban val6 részesedést;

mint a burzsoá társadalom hajlithatatlan el-

lensége; mint koztársasági i>árt; mint az

Internationale egyík ága»— miért vette ma-

gára a szociáldemokrata párt a felelosséget

azokért a ténykedésekért, melyeket engesz-

telhetetlen osztály-ellenségei kdvették el?

Ha lehetetlen a Hohenzollem hadsereget

haladéktalanul helyettesiteni a miliciával,

azt jelenti-e ez, hogy most már magunkra kell

venniink a felelósséget ennek a hadseregnek

a cselekedeteiért? Ha az állam-háztartás

normáliSy békés napjaiban kUzdUnk a mo«

narciia ellen és a militarizmus ellen és a t5-

megek iránt az a kotelesség-iink, hogy ezt a

kiizdelmet tekintélyúnk minden erejével íoly-
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tassuk, akkor jóvónk ellen a legnagyobb

buut kovetjuk el» ha e tekintélyt a mouarchiá-

nak> a burzsoáziának és a militarizmusnak

rendelkezésére bocsájtjuk óppen abban a pil-

lanatban, aniikor ezek egy borzalmas, társa-

dalom ellenes és barbár módszerii háborut

kezdenek.

Sem az állam, sem a nemzet nem képes

a védekezés kótelezettsége eldl kitérni* De
amikor mi megtagadjuk bizalmunkat az ural-

kodóktól, egyáltalán nem fosztottuk meg a

burzsoá államot a védelemnek, sdt még a

támadásnak fegsrvereitól vagy eszkdzeitdl

sem, — mindaddig nem, amigr elég erosek

nem vagyunk arra, hogy kicsavarjuk kezé-

b61 a hatalmat Ugy háboruban, inint béké«

ben ellenzéki párt vagyunk, nem pedig a ha-

talom pártja. íis csak igy tudunk iegbizto-

Babban megfelelni feladataink ason részének,

melyet a h&boru oly világosan száb meg, a

nemzeti fiiggetlenség munkájának. A szociál-

deinokrácia nem teheti fttggdvé egy nemzet-

nek a sorsát sem a hadi sikerektdl, sem a

saját nemzetét, sem más nemzetét. A szo-

ciáldemokrácia, amikor a kapitalista állam-

ra háritja a felelósséget, azért a módszerért»

melylyel ez fiiggetlenségét védi, vagyis más
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nemzet fúgetienségének megsértéséért, a va-

lódi nemzeti fíiggetlenségnek alapkdvét teszi

le valamennyi nemzet tomegeinek ontudatá-

ban. Megorizvén és kifejlesztvén a munká-

sok nemzetkdzi szolidaritását bisstositjuk a

nemzeti fiiggetlenséget — és fiiggetlenné

tesszuk az ágyucsovek átméretétol is.

Ha a azocializmus veazéiyezteti Német-

ország f(iggetlenségét, csak egy mód kinálko-

zik, hogy sikeresen háritsuk el a veszélyt és

az csak rajtunk áll,— Németország és Orosz-

orszásr munkálkodó tdmegeinek szolidarítá*

sa. De az ilyen szolidaritás aláásná azt a

politikát, melyet II. Vilmos azzal igazolt,

hogy mógdtte az áll az egész német nép.

Mit mondjunk mi, orosz szocialisták, az

orosz munkásoknak azzal a ténynyel szem-

hen, bogy a német munkások által feléjiik

rdpitett golyók a német szociáldemokrácia

politikai és erkolcsi pecsétjét viselik? ''Nem

alkalmazhatjuk politikánkat Oroazországhoz,

Németországhoz kell alkalmaznunk*', — fe-

lelé a német párt egyik legtekintélyesebb

tisztviseldje, amikor ezt a kérdést intéztem

hozzá. fis abban a pillanatban sajátságosan

fájdalmas tisztasággal éreztem, milyen csa-

pás érte belukol az Internationalet.
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VilágoSf hogy a helyzet nem javul» ha

mvndkét hadvisel ország szocialista pártja

korniányának sorsával koti dssze a sorsát,

mint Németországban é& Franciaországban«

Semmiféle kiilsd hatalom» a szQcialisták tu-

lajdonainak semmiféle elkobzása vagy el-

pusztitása, semmiféle letartóztatások és be-

bortdnd2sések nem mérhettek volna olyan csa-

pást az Internationale-ra, mint amilyet az

onkezével mért saját magára azzal, hogy

meghódolt az áilam molochja eldtt éppen ak-

kor, amikor az vassal és vérrel kezdett be-

szélni.

KautBky az esseni kongresszuson tartott

beszédében, érvelésiil s nem pedi.u" tényleges

lehetoségképpen, rettento képet festett a

tefitvérnek testvér ellen való támadásáról a

**védelmi háboru** nevében. Most, hogy ez

a kép véres valósággá változott, Kautsky

meg akar vele békiteni bennunket. Nem
látja az Internationale 5s8zeomlását.

^'A német és a francia szocialisták

k6zt Iév5 kiildnbséget nem itélkezésiik

mértékeiben, nem alapveto szempont-

jaikban találjuk» hanem csupán abban.
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hogy a jeleniegi helyzetet kuldnbozólegr

értelmezik, ami viszont geografiai hely-

zetiik kúiónbségétól fugg[!] Tehát ez

a kulanbség aligha íog elenyészni, amig

a háboru tart. Ez azonban mégBem
elvi kulónbség, hanem olyan, amely egy

sajátos helyzetból eredt s igy nem kell

feninaradnia tovább Í8» miután a hely-

zet megszunt." (Neue Zeit, 337, 3. old.)

Amikor Guésde és Sembat ugy jelennek

meg, mint Poincaré, Delcassé és Bríand had-

segédei és Bethmann-Hoilweg ellenfelei ; ami-

kor a francia és a német munkások egymás

torkát metszik el és ezt nem ugy teszik, mint

a ÍjLirzsoá koztársaság és a Hohenzollern mo-

narchia kényszer-polgárai, hanem mint szo-

cialísták, pártjuk szellemi vezérlete alatt ele-

get téve kotelességeiknek, — ez nem ossze-

omlása az Interuationale-nak, Az "itélkezés

mértéke" egy és ugyanaz, amikor a német

szocíalista elmetszi a franciának a nyakát és

a francia szocíalista elmetszi a németnek a

nyakát. Ha Ludwig Frank puskát ragad»

nem azért, hogy az ^'elvi kiil5nbsége adja

tudtára a francia szocialistáknak, hanem,

hogy lelojje oket teljes elvi egyetértéssel ; és
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ha Ludwig Frankot esetleg leteriti egy fran-

cia golyó, talán éppen egy elvtársa fegyve-

rébol, — ez nem árt kozos "mértékeiknek.*'

Ez csupán ''geografiai helyzetiik kuldnbségé-

nék^' a kdvetkezménye. Valóban keserU e

sorokat olvasni, kétszeresen keserii, aniikor

Kautsky tollából jonnek.

Az Internationale a háboru ellen volt*

"Ha a szociáldemokrácia torekvé-

seinek dacára is van háboru^— mondja

Kautsky,— akkor minden nemzet védje

a bórét, ahogy tudja. Ez minden ország

szociáldemokráciája számára ugyan-

azon jogot és kdtelességet jelenti, hogy

haza védelmében részt vegyen és ez

egyiknek sem ád okot arra, hogy a má-

sikra szemrehányó tekintetet vessen.

(Neue Zeií, 337, 7. old.)

Hyen ez a kdzSs mérték a saját bdrének

megmentésére, a másik koponyájának beve-

résére onvédelembói, hogy aztán egyik a má-

aiknak ne tegyen szemrehányást érte.

Azonban megfelel-e a kérdésre Itélkezé*

siik mértékeinek egyformasága ? Nem in-

kább kozos itélkezési mértékeik minóaégében
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találjuk-e meg a válaazt? Bethmann-HoUweffy

Sasanov» Grey és Delcassé kozt is ugy lát-

juk, hogy mértékeik megegyeznek. És elvi

kulonbség sincs koztuk. Ezek csakugyan

mit sem ycdíhetnek egymá sssemére. Maga-

tarlásuk eg.vszeruen ''geográfiai helyzetiik

kuionbdzóségébol" ered. Ha Bethmann-

HoUweg angol miniszter lett volna, tdkélete-

sen ugy cselekedett volna, mint Sir Edward

Grey. Mértékeik annyira hasonlitanak egy-

máshoz, mint az ágyuik» csupán kalibertik

kiilonbozik. De a kérdés az : elfogadhatj uk-e

az ó mértékeiket sajátunknakf

^'Szerencsére téves feltevés az, hogy

háboru esetén a német szociáldGmokrá-

cia nemzeti s nem pedig nemzetkózi

flzempontból akar ítélni és hogy elsó-

sorban német pártnak tartja magát s

csak azután proletá pártnak/'

Igy beszélt Kaiitsky Bssenhen. fis most,

amikor az Internationale munkáspártjai a

kozos nemzetkózi szempont helyett a nemzeti

szempontot fogadták el, Kautsky nemcsak

blenyugodott e **téves feltevésbe," hanem

még a mértékek hasonlóaágát és az Intema-
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tionale ujjászuletésének a biztositékát is ben-

ne keresi

**A munkásosztálynak minden ener-

giáját arra kell forditani minden nem-

zeti éllamban, hogy épségben tartsa a

n«mzeti teriilet fuggetlenségét és in-

tegritását, £z lényeges a demokráciá-

ra, a proletáriátus kUzdelmeinek és vég-

so gyózelmének eme alapjára/' {Neue

ZeU, ^7, 4. old.)

^ De ha igy áll a dolog, hogy állunk az

osztrák szociáidemokráciával? Ennek is ar-

- ra kell forditani minden energiájáty hogy

féntartsa a nem-nemzeti és nemzetellenes

Osztrák-Magyar monarchiát? És a német

szociáldemokrácia? Folitikailag a német

hadsereggel egyesulve nemcsak segitséget

nyujt az osztrák-magyar nemzetiségi khaosz

fentartására, hanem eldsegiti Németország

nemz^ egységének pusztulását is. A nem^

zeti egységet nemcsak a vereség, hanem a

gyózelem is veszélyezteti,

Az európai proletáriátus szempontjából

egyaránt káros, akár Németország szakit ki

egy francia teruletet^ akár Franciaország
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szakit ki egy német teruietet* Továbbá az

európai Btatits qtto egyáltalán nem a wíBti

programunkba való. Európa politikai tér-

képét szuronyok hegyei rajzolták meg s min-

den határvonal nenusetek eleven testén vág

kereflztiU. Ha a szociáldemokrácia nemzeti

(vagy nemzet elienes) kormányát támogatja

tdjes energiájával, ismét a bajonet hatalmá-

ra. és értelmességére bizza Európa térképé-

nek helyreigazitását. És a szociáldemokrá-

cia, amikor az Internatonale-t darabokra té-

pii elpuaztitja azt az egyeduU hatalmat^ mely

szembe tudja állitani a nemzeti fUggetlenség

és demokrácia programmját a bajonet miiko-

désével s e programot tobbé-kevésbbé képes

végrehajtani is meglehetsen fiiggetlenul at-

tél, hogy melyik nemzeti bajonetet koszoruz-

za a gyozelem.

A régi tapasztalat ujra igaznak bizo-

nyult. Ha a szociáldemokrácia a nemzeti

kóteiességeket osztálykdtelességei elé belyezi,

a legnagyobb biint kdveti el nem caupán a
szocializnuis ellen, hanem a helycsobb és tá-

gebb érteiemben vett nemzeti érdek ellen is.
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Az Internationale dsszeonUáea,

A francia szocialisták párisi kongresz-

szusukban két héttel a katasztrófa kitdrése

elott forradalmi akcióra kótelezték az Inter-

nationale valamennyi ágát a mozgósitás ese-

tében. Foként a német szociáidemokráciára

gondoltak. A francia szocialiatáknak a klU-

politikai iigyckre vonatkozó radikalizmusa

nem annyira nemzetkózi, mint nemzeti érde-

kekben gyokerezett, A báboru eseményei

most végleg megerósitették, amit sokan tisz-

tán láttak akkor is. A francia szocialista

párt németorazági teBtvérpártjától bizonyos

biztoBitékokat várt Franciaország megsérté-

se ellen. Ugy vélték, hogy csak akkor sza-

badul fel kezuk a nemzeti militarizmus eilen

való dóntd kdzdelemre, ha igy biztositják

magukat a német prolet áriátussal.

A német szociáidemokrácia a maga ré-

8zér61 kereken megiagadta, hogy ilyen ío-

gadalmat tegyen. Bebel kimutatta, hogy ha

a szocialista pártok aláirnák is a francia re-
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zoluciót, az még n&m tenné dket képessé arra,

hogy fogadalmukat megtartsák. Néhéz vol-

na kétsésrbevonni most, hogry Bebelnek igaza

volt. Amiut az eseméuyek ismételten bizo-

nsritották, a mozgósitás idószaka majdnem
teljesen megbénitja a szocialista pártot, vagy

legalább is kizárja a dontó lépés lehetóségét,

Amikor a mozgósitási paranca elbangzik, a

szoeiáldentokrácia szemben találja magát a

korrnányzat kdzpontositott hatalmával, me-

lyet támogat egy hatalmas hadi gépezet, ké-

szen arra, hogy osszetdrjon minden utjában

eso akadályt; és birja az osszes burzsoá pár-

tok és intézmények fóltétlen ko-operációját.

És nem kevésbbé fontos az a tény, hogy

a mozgósitás felébreszti és talpra állitja a

nép ama elemeit is, melyeknek békés idókben

csekély társadalmi jelentóséguk van s poli*

tikai szerepíik vagy semmi, vagy csak igen

csekély. A kis kézi munkásoknak, a gyiiie-

vész-proletáriátusnak, a kis bérlóknek, a

fdldmiveseknek százezrei, 85t milliói kerOl-

nek a hadsereg soraiba és egyenruhába,

amelyben ezek kdzul bármelyik ugyanannyit

jelent, mint akármelyik osziálytodatos mun-

kás. ók is, családjaik is eroszakosan kira-

gadtatnak tompa, gondolat nélkul való
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ébred fei bennuk. A mozgósitás és a had-

iizenet uj reménykedéseket ébreszt e k5r5k-

ben, melyeket agitációnk jóforman nem ér el

8 rendes kdrulniéiiyek kozt sobasem fog zneg-

nyerni. A jelenlegi viszonyok változásának

zavaros reménye, jobb idok reménye tolti el

ezekn^ a nyomor és szolgaság érzéketlensé-

gébdl kiragadott tómegéknek aúvt. Ugyan-

ez torténik egy forradalom kezdetén, de ®gy

dóutó kiilónbséggeL Egy forradalom ezék&t

az ttjoiman f51rán>tt elemeket a forradalmi

osztálylyal kapcsolja ossze, de a háboru a kor-

máuyzattal és a hadsereggel kapc3olja ósz-

8ze. As elébbi esetben a ki nem elégitett

szukségletek, a felhalmozódott szenvedések,

a remények és vágyak forradalmi lelkesedé-

flében jutnak kifejezésre; az utóbbi esetben

ugyanazon társadalmi indulatok ideíglene-

sen a hazafias mámor formáját oltik fel.

Ugyanazon áradat sodorja a munkásosztály

széles k5reit, még azokat is, melyekhez már
eljutott a szocializmus. A szociáldemokrácia

elÓdrsei kisebbségben érzik magukat; szer-

vezeteik széthallanak, hogy a hadsereg moz-

gósitása teljes legyen. Hyen viszonyok kozt

gondolni sem lehet a part forradalmi lépé-
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sére. És mindez íuggetlen attól, hogy vajjon

a nép kedvesotlen hangulattal fogad-e egy

bizonyos háborut. Az orosz-japán háboru, da^

cára gyarmati jellegének és az Oroszország-

ban való népszerutlenségéuek, az elsó íélév-

ben majdnem elfojtotfca a forradalmi moz-

galmat. Kovetkezésképpen meglehetos vilá-

gos, hogy a szocialista pártok a legjobb szán-

dék mellett sem kdtdezhetik magukat obs-

trukcióra a mozgósitás idején, azaz olyan

idóben, amikor a szocializmus politikaiiag el-

szigeteltebben áll, mint valaha.

S essért nincs abban a tényben semmi

kiiionosen váratlan vagy elcsuggesztó, hogy

a munkásosztály pártjai nem álltak ellent a

hadi mozgóBitásnak a saját forradalmi moz-

gósitásukkal. Ha a szocialisták csak arra

szoritkoztak volna, hogy elitéljék a jelenlegi

háborut, ha megtagadták volna a feleldsség

vállalását érte, ha megtagadták volna a kor-

mánytól a bizalmi szavazatot és a hadikól-

cs5n megszavazását, arra az iddre megtették

volna kotelességiiket. Várakozó álláspontra

helyezkedtek volna, melynek ellenzéki jelle-

gét tdkéletesen tisztán látta volna a kormány

i8, a nép is. A további cselekvést az esemé-

nyek íolyamata és azok a változások szabták
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volna meg, melyeket a háboru eseményeinek

keU kelteni a nép érzuletében.

Az Internatíonale-t egybefiizó kapcsok

nem szakadtak volna szét és a szocializmus

zászlaja mocsoktalan maradt volna. A szo-

ciáldemokrácia, bár egy percre meggyóngult,

szabad kezet tartott volna fenn, hogy dontó

szóval avatkozzék az ugyekbe, mihelyt be-

állott a változás a munkás tdmegek érzuleté-

bea. És biztosan állithatjuk, hogy bármit

veszitett volna befolyáaából a szociáidemok-

rácia a háboru elején e magatartása által,

sokszorosan visszanyerte volna, amikor a

kozérzulet kik^ruihetetien változása elkóvet-

kezett

De ha ez nem tdrtént meg, ha a háboru

mozgósitására megadott jel egyuttal az In-

ternationale bukáaának a jele is volt, ha a

nemzeti munkáspártok egyetlen tUtakozó sz6

nélkiil sorakoztak fel kormányaik és hadse-

regeik mellett^ akkor ennek valaml mélyen

íekvó okai vannak, melyek kdzsek az egész

Internationale-nál. Hiábavaló volna egyének

tévedéseiben, vezérek és párt-bizottságok

sztikkdrliségében keresni azokat az okokat*

Annak a korszaknak viszonyaiban kell ke-

resni, amelyben a szociaiista Internationale
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elófizor megjeient és kifejlodótt. Nem mint-

ha a vesBérek megfoizhatatlanságát vagy a

végrehajtó bisottságok megzavarodott tehe-

tetienségét vaiaha is igazolni lehetne. Ko-

rántsenu Azonban ezek nem azámottevó té-

nyezdk. Azalapvetótényessdketazegészkor-

ssak tórténelmi helyzetében kell keresniink.

Mert ezy — és itt nagyon ofizintékuek kell

lennUnk onmagankkal mmhen,— nem vala-

Biely suta parlamenti nyilatkozatnak, nem a

badeni nagyhercegség szociáldemokratái ál-

tal a k^tségvetésre adott asavazatnak, nem
a francia miniszterializmus egyéni kisérle-

tezéseinek, nem az egyik vagy másik szocia-

lista pályafutásának vagy pályabukáaának a

kérdése. Es nem kevesebb, mint az Inter-

nationale teljes csódje a legíelelosségtelje-

sebb tórténelmi korszakban^ melyre a MBodap

lizmus dflflzeB el6z6 mfiveleteit csupán el^cé-

szitésnek tarthatjuk.

A tórténelmi események áttekintése fel-

tár egy csomd olyan ténjrt és jelenságet^ me-

lyeknek aggodalmat kellett volna kelteniok a

munkásmozgalom nemzetkóziségének méiy-

ségére és szolidaritására vonatkozólag.

Nem az osztrák szociáldemokráciára

célzok. Az orosz és szerb szocialisták hiába
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keresték a Wiener Arbeiter Zeitung^wk a
világpolitikára vonatkozó cikkeiben olyan

szemelvényeket, melyeket felhasználhattak

volna az orosz és a szerb munkások elott

anélkfll, hogy pirulniok kellett volna az Inter-

nationale-ért. E lap legszembeotlóbb irány-

zatainak egyike az volt, hogy mindig védei-

mezte az osztrák**-német imperíalizmust nem
csupán a kiilsó ellenség, hanem a bcls6 ellen-

aég ellen is, — és a Vorwarts egyike volt a

belsd ellenségeknek. Minden irónia néMl
mondjuk, hogy az Internationale jelenlegi

válságában a Wiener Arbeiter Zeitung hii

marad multjáhos.

A francia szocializmus két végletet tár

fel, — egyrészt tiízes hazafiságot, mely nem
mentes a Németország iránt való ellenséges

érziilettól ; máarészt a Hervé-féle hevea haza-

ellenességet, mely, mint a tapasztalat mu-

tatja» kónnyen csap át onmagának ellentét-

Jébe.

Angliában Hyndmannak szekta-szerii

radikalizmusát kiegészitó tory-szinezetu ha-

zafiflága gyakran okozott politikai nefaézaé-

geket az Internationale-nak.

Ez a nacionalista jelenség sokkal keve*

sebb mértékben, de azért mégíB észlelhetó a
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német szociáldemokráciában is. Igaz» hogy a

dáli németek opportunizmusa a kuldnlegesség

talajából hajtott ki, ami német szocializmus

volt nyolcadrét formában. Azonban a déli

németeket helyesen tartották a párt politi-

kailag jelentéktelen hátvédének. Bebel igé-

rete, hogy veszély esetén vállára veti a pus-

kát» nem fogadtatott egyhangu helyesiésseL

É8 amikor Noske megismételte Bebel kijelen-

tését, a pártsajtóban heves támadásokat in-

téztek eliene. Egészben véve a német szo-

ciáldemokrácia sokkal szigorubban ragasz-

kodott a nemzetkoziség irányához, mint a

régi pártok koz lil bármelyik. De éppen ezért

ez lokte el legjobban magától a saját mult-

ját. A párt formális nyilatkozataiból és a

azocialista sajtó cikkeibol itélve, a német

szocializmus tegnapja és mai napja k&zt

nincs kapcsolat.

Azonban világos» hogy ez a katasztrófa

nem kovetkezhetett volna be» ha feltételeit

már el5z5 íá(Sk meg nem teremtették volna.

Az a tány, hogy az ifju pártok, az orosz és

a szerb pártok, hivek maradtak nemzetkozi

kdtelességeikhez, egyáltalán nem erósiti meg
azt a filiszter-filozofiát, mely szerint az elv-

hez való hiiség az éretlenségnek természetes
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Riegnyilvánulása. De ez a tény mégís arra

bir benniinket, hogy a második Internationa-

le bukásának okait fejlodésének éppen azon

viszonyaiban keressuk, melyek legkevésbbé

befolyásolták ifjabb tagjait.



VIII. FEJEZET.

SzoeiaUsia opportunizmus.

Az 1847-ben megirt Konimunista Kiált-

vány e szavakkal végzódik: ''Valamennyi or-

száfiT munkásai, egyesuljeték !" De az a har*

ci jelszó sokkal korábban hangzott el, sem-

mint rógton eleven ténynyé válhatott \^olna.

Akkor a kdzéposztály 1848-iki forradalma

volt a torténelem napirendjén. És ebben a

forradalomban luég a kiáltvány szelrzoinek

sem az a szerep jutott, hogy a nemzetkozi

proletáriátust vezessék, hanem az, hogy a

nemzeti demokrácia legszélsóbb balszárnyán

kazdjenek.

Az 1848-iki forradalom egyetlen nemzeti

problémát sem oldott mep!-; csupán feltárta

azokat. Az elleníorradalom, az akkor be-

kdveikezett nagy ipai fejlodésael egyHtt,

megszakitotta a forradalmi mozgalom fona-

lát. Leperdult egy másik békeszázad, mig

végre legutóbb az ellentétek, melyeket a for-

radalom nem kiiszdbdlt ki, a kar kSzbelé-

pését kovetelték. Azonban most nem a for-
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radalom kardja, melyet a kózéposztáiy kiej-

tett a kezéból, hanem a militarísta kard rdp-

pent ki a dinasztikus huvelybol.

Az 1859-iki, 1864-iki, 1866.iki és az

1870-iki háboruk uj Olaszországot és Né-

metországot teremtettek. A íeudális kaszt

a mága módja szerint betolté drdkségét»

melyet az 1848-iki forradalomtól kapott. A
kozéposztálynak poiitikai csódje, mely a tor-

ténelmi szerepcserében jutott kiíejezésre,

kdzvetlen hajtóereje lett a kapitalizmus

gyors fejlódésén alapuló fuggetlen proletár-

mozgalomnak.

Lassalle 1863-ban megalakitotta Né-

metországban az elso poiitikai munkásszer-

vezetet. Londonban 1864-ben Karl Marx^

irányitása alatt megalakult az e\s6 Inter-

nationale* A kiáltványt beíejezó jeiszót a

Nemzetk($zl Munkás Sz5vetség ismét ma-

gáévá tette s felhasználta legelsó ropiratá-

ban. A modern munkásmozgalom tenden-

clájára a legjellemz5bb, hogy legelsó szer-

vezetének nemzetkozi jellege volt, Mindaz-

által ez a szervezet inkább á mozgalom j5-

vó sztikségleteinek el5érzete, semmint az

osztályharc valódi irányitó eszkóze volt. Az
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Internationale végcélját» a kommunista for-

radalmat még mindig: széles szakadás vá-

lasztotta el kozvetlen tevékenységétdli

mely leginkább abból állott, hogy nemzet-

kozi kooperációt teremtsen a kúlonbózó or-

szágok munkásainak zUrzavaros sztrájk-

mozgalmaiban. Még az Internationale meg-

alapitói is remélték, hogy az események

forradalmi menete csakhamar meg. fogjtf

aztlntetni az ideológia és a gyakorlat kozt

lévó ellenmondást. Amig a Fotanács pénz-

segélyt njrujtott Anglia és a kontinens

sztrájkoló munkáscsoportjainak, ugyanak-

kor klasszikus kisérleteket tett, hogy har-

móniát teremtsen valamennyi ország mun-

kásainak magatartása kozt a világpolitikai

téren.

De e tdrékvéséknek még nem volt ele-

gendo anyagi alapjuk. Az elsó Internation-

ale tevékenyaége egybeesett ama háboruk

korszakával, melyek megnyitottk a kapi-

talista fejiódés utját Európában és Észak-

Amerikában. Bármily elvi és nevelési fon-

tossággal birfcak is az Internationale ama
torekvósei, hogy beleavatkozzék a világpo-

litikába, egyre világosabban mutatták meg
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valamennyi ország elórehaladottabb mun
kásainak, hogy tehetetlenek a nemzeti osz-.

tályállammal szemben. A háboruból kiemel-

kedd páiisi Kommun déllóje volt az elso

Internationale-nak. Amint a KommunislL

Kiáltvány elvi elófutárja volt a modern

munkásmozgalomnak és az elsd Inter-

nationale gyakorlati elófutárja volt a világr

munkásszervezeteinek, a párisi Kommun
éppen ugy forradalmi elófutárja volt a pro-

letáríátus diktaturájának.

De csak eldfutár» és semmi tobb. És

éppen ezért világos volt, hogy a proletáriá-

tusnak csupán forradalmi igéretekkel lehe-

tetlen megdónteni az állam*gépezetet és uj-

já alkotni a tásadalmat. A nemzeti álla-

mok melyek kiemelkedtek e háboruból,

jnegalkották e torténelmi munkának egyet-

len valódi alapját, a nemzeti alapot. Tehát

a proletáriátusnak végig kell mennie az on-

képzés iskoláján.

Az elsó Internationale betdltotte hiva-

tását, mint a nemzeti szocialista pártok

dajkája. Az Internationale a francia-po-

roBz háboru és a párisi Kommun után el«

haldoklott még néhány évíg és 1872-beri
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átjutott Amerikába» ahova már azelótt iš

kivándoroltak kiildnféle vallási, társadalmi

s egyéb kisérletek, hogy ott sirba keriilje-

nék,

Azután a nemzeti áilam alapján meg-

kezdddStt egy esodás kapitalista fejlódés-

nek a korszaka. A munkásmozgalom szá*

máa ez volt a fokozatos erógyiijtésnék, a

szervezet-fejlesztésnek és a politikai lehe-

toségeknek a korszaka.

Angliában a chartizmus viharos kor-

szaka, az angol proletáriátusnak ez a for

radalmi ébredése, teljese kimeritette 6n-

magát tiz éwel az els5 Internationale szii-

letése eldtt A gabonatdrvények visszavo-

nása (1846) és az utána kovetkezd ipari

fellendtlléSt mely Angliát a világ mUhelyé-

vé tette; a tiz órai munkanap bevezetése

(1847) ; Irországból az Amerikába való ki-

vándorlás fokozódása és a városbeli mun-

kásoknak szavazó joggal való felraházása:

mindezek a koriiimények, melyek jelenté-

kenyen javitottak a proletáriátus felsdfab

rétegcTiek a sorsán, az ang^olországi osztály-

mozgalmat átterelték a szakma-szervezke-
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désnek és az ezt kiegészito liberális mun-

káspolitikának békés vizeire.

A lehetségeskedeisnek ez a korszaka^

vagyis a nemzeU kapitalizmusnak gazdasá-

gi, torvényes és állami formáihoz való tu-'

datos, rendszeres alkalmazkodás az angol

proletáriátusnál, a proletár-tesvérek leg-

idosebbikénél megkezdodótt az Internation-

ale megsziiletése elótt, husz évvei elóbb,

mint a kontínensen lévd proletáriátusnáL

Ha a nagy angul szakszervezetek elószor

mégis csatlakoztak az Internationale-hoz,

csak azért tették, mert ez védelmet nyuj-

tutt nekik a sztrájtoiok importáiása eilen

a bérharcokbaiu

A francia mnnkáHTnozgalom a vér-

veszteség után, mely a Kommun alalt érte,

csak lassau tért magához az elmaradt ipari

fejlddés talaján és a ''revanche" ártalmas

nemzeti légkorébcn. Az államnak anar-

chisztikus tagadása és az állam elótt való

vttlgárid-demokraiikus meghódolás kdzt in-

gadozva, a francia proletár-mozgalom ugy

fejloddtt ki» hogy alkalmazkodott a bur-

zsoá kdzl^rsaság társadalmi és politikai ke-

reteihez«
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Amint Marx 1870-beii eldre látta, a

szociaiista mozgalom sulypontja átterelo-

dott Németországba.

A francia-porosz háboru ulán az Egye-

sult Németorazág olyan korszakba lépett^

piely hasonló volt Angliának husz év elóttí

korszakához: a kapitalista virágzásnak, a

demokratikus választójogoknak, a prolétaná-

tus magasabb rétege jálétének a korszaká-

ba. '

A német munkásmozgalom elméletileg

a marxizmus zászlaja alatt haladt. De a kor-

szaktól való fUggése íolytán a német prole-

táriátus azámára a marxizmus nem a forra-

dálomnak az az elméleti képlete lett, ami

eleinte volt, hanem a porosz sisakkal koroná-

zott nemzeti-kapitalista államhoz való alkal-

mazkodásának elméleti módszere.

A kapitalizmus, mely ideiglenes egyen-

sulyba jutott, foljrtoiiosan forradalmasitotta

a nemzcti élet gazclasági alapjait. A francia-

porosz háboru folytán szerzett hatalom meg-

tartása végett aztikséges volt az állandó had-

sereg szaporitása. A kozéposztály lemondott

a feudális monarchia javára minden politikai

poziciójáról, de a militarista renddrállam vé-
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dlme alatt annál erélyesebben sáncolta el

magát a gazdasági pozicióiban. Ez utolsó,

negyvendt évre terjedd korsssaknak fóbb

áramlatai: gyózelmes kapitalizmus, kapita-

lista alapra épitett militarizmus, a íeudális

és a kapitalista osastályok osfizeíonódásából

eredó politikai reakdó, a gazdasági élet for-

radalmasitása és a politikai élet forradalmi

tradicióinak s módszereinek teljes elvetése.

A német azociáldemokrácia minden miik5dé>

se oclairányult, hogy felébressze az elmarad-

tabb munkásokat legkózvetlenebb szukség-

leteikért folytatott rendszeres kOzdelemmel,

hogy erot szerezzen, hogy taglétszámát

flzaporitsa, hogy pénztárát megtoltse, hogy

sajtóját kifejlessze és hogy meghóditson, fei-

használjon, kiterjesszen minden kinálkozó po-

ziciót. Ez volt a "nem torténelmi" osztály

felébresztésének és nevelésének torténeimi

munkája.

Németország nagy kSzpontositott szak-

szervezeti kozvetlenul a nemzeti ipar fejlo-

désétol fUggve fejlddtek ki, alkalmazkodván

belso sikcreihez és a kúlfóldi piacokhoz s

szabályozván a nyers anyagoknak és a gyári

termékeknek árait. A német szociáldemok-

rácia, politikai keríiletékre osztva, hogy ké-
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pes legyen a választási torvényekhez alkal-

mazkodni és szétágazódni a városokban és

kózségekben, felépitette a ncmct proletáriá-

tus páratianul álló politika! szervezetét sok

águ liivatalnok-karával» egy millió pártadót

fizetó tagjával, négy millió szavazójával,

kilencvenegy napilapjával és hatvanot nyom-

dájával. £zt az egész végtelen tdrténelmi

fontossá^, sok oldalu tevékenységet a lehe-

toségeskedésnek szelleme járta keresztiil-

kasuL

A tórtenelem negyvendt éven át nem
adott a német proletáriátusnak egyetlen egy

alkalmaty hogy viharos támadással doutson

le valamely gátat vagy pedig forradalmi el5-

nyomulással veg>en be valamely ellenséges

poziciót. A társadalmi erók kólcsonos viszo-

nyának eredményekép kénytelen volt vagy

kikeriilni az akadályokat, vagy hozzájuk al-

kalmazkodni. Ebben a tekintetben a marx-

izmus értékes eszkdzé volt» xnint politikai

irányitó, de nem változtathatta meg az osz-

tály-mogalom opportunista jellegét, mely ab-

ban az iddben lényegileg egyforma volt

Angliában, Franciaországban és Német-

országban. A német szervezet elismert fen-

s6bbsé£:e mellett is a szakszervezetek takti-
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kája nagyon egyforma volt Berlinben és Lon-

donban. Legfdbb vivmányuk a vámszerzodés

rendszere volt. A politika! téren nagyobb,

mélyrehatóbb volt a kiilónbség. Amig az

angol proletáriátus a liberalizmua zászlaja

alatt haladt, a német munkások íiiggetlen

pártot alakitottak szocialista elvi nyilatko-

zattal és programmal. De ez a kíildnbség

korántsem annyira mélyreható a politikában,

mint az ideologiai és a szervezeti formákban.

Az aiigol munkások azou uyomás által,

melyet a liberális pártra gyakoroltak, bizo»

nyos korlátolt politikai sikereket arattak: a

választójog kiterjesztését, a szervezkedés sza-

badságát, szodálpolitikai torvényekot. A né-

met proletáriátus is ugyanezt érte el azzal a

fuggetlen pártjával, melyet kénytelen volt

megalakitani, mivel a német liberalizmus

igen gyorsan megadta raagát. És ez a párt,

bár elvben a politikai hatalomért kiizdott, a

tényleges gyakorlatban kénytelen volt aikal-

mazkodni az uralkodó hatalomhoz, hogy a
munkásmozgalmat megvédje e hatalom csa-

pásai ellen s hogy megszerezzen néhány re-

formot. Más szavakkals a politikai viszo-

nyokban és a torténelmi hagyományokban

lévó kulonbdégek miatt az angol proletáriá-
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tu8 a liberálís párton keresztQl alkahnazko-

dott a kapitalista államhoz; a német prolétá-

riátus pedig ugyanazon célokért kényteien

megalakítani a saját pártját. És a német

proletáriátus politikai kiizdelmének ebben az

egész korszakban ugyanolyan torténelmi vi-

iszonyok által korlátozott, — opportunista

jellege volt, mini az angol proletáriátusnak.

Ennek a két, formáiban annyira kuidn-

bozd jelenségnek hasonlatossága legtisztáb-

ban kiviláglik a korszak lezárulásánál a vég-

só eredményekbeii. Az angol proletáriátus,

hogy a mai kérdésekkel megkuzdhessen,

kényteien volt megalakitani a saját íiiggetlen

pártját, azonban anélkul, hotry liberális ha-

gyományaival szakitott volna; és a német

proletáriátus pártja» amikor a háboru ddntd

választásra kényszeritette, az angol munkás-

párt nemzeti-iiberális hagyományainak szei-

lemében adott választ.

A marxizmus persze nem volt véletlen-

szerú vagy jelentéktelen a német munkás-

mozgalomban, Azonban arra nincs alap,

hogy a pártnak hivatalos nmrxista ideolo-

giájából társadalom-forradalmi jellegére ko-

vetkeztessiink.

A politikában az ideologia fontos^ azon*
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ban nem dontó tényezo. Szerepe az, hogy a

politikát szolgálja. Az a mélyreható ellen-

mondáSy mely az ébredezd forradalmi osz-

tálylyal vele szuletett azon viszonsoiál fogva,

melyben a reakciós hubéri állammal volt,

engesztelhetetlen ideologiát kovetelt, mely

az egész mozgalmat a társadalmi forradalom

céljainak zászlaja alá soi akoztatja. Mint-

hogy a tdrténelmi viszonyok opportunista

taktikát kényszeritettek ki, a proletárosztály

engesztelhetetlcnsége a marxizmus forradal-

mi szabályaiban jutott kifejezésre. A marx-

izmus elméletileg teljea sikerrel egyeztette

5ssze a reform és a forradalom ellenmondá-

sát. Azonban a torténeimi fejlódés folya^

mata sokkal bonyolultabb valami, mint a

gondolatvilágban való puszta elmélkedés. Az
a tény, hogy az irányzataiban íorradalmi

oBztály kénytelen volt tobb évtizeden át a

monarchikus rendórállamhoz alkalmazkodni,

meljmek alapjául az ország rengeteg kapita-

lista fejlódése szolgáit, s hogy eme alkalmaz-

kodás folyamata alatt egy millió tagból áll6

szervezetet épitett fel és az egész mozgalmat

vezetó muixkás biirokráciát képezett ki, — ez

a tény nem szUnik meg s nem veezit jelentó-

flégéból csak azért, mivél a marxizmus el6re
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megszabta a jovó mozgalom forradalmi jel-

legét. Csak a legnaivabb ideologia képes egy

szinvonalra helyezni ezt az elóre meghatáro-

zást a német munkásmozgalom politikai va^

lóságaival.

A német revízíonisták magatartására

befolyással volt a párt reform-mukódésének

és forradalmi elméleteinek eilenikiondása.

Nem értették meg, hogy ez az ellenmondás

csak ideiglenes, bár esetleg hosszantartó ko-

rtUményekbdl ered s a további társadaboi

fejlodés meg fogja sztinttni. ók logikai

ellenmondást láttak. A revizonisták tévedé-

se nem abbói állott, hogy a párttaktikának

reformjellegét jóváhagsriák a multban» ha-

nem abból, hogy azt folylatni akarták az

elméletben és a proletá osztályharc egyet-

len eszkdzévé akarták tenni. Igy a revizonis-

ták nem vették figyelembe a kapitalista fej-

lodés objektiv irányzatait, melyeknek az osz-

tályellentétek kiélesitésével társadalmi for-

radalomhoz kell vezetni<%, a proletáriátus

felszabaditásának egyetlen utjához. A marx-

izmus az egész vonalon gydztesen kerult ki

eme élméleti vitábóL Azonban a revizioniz-

mus, bár az elmélet terén vereséget szenve-

dett» tovább élt, erót meritve a mozgalom
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tényleges vezetésébol és lélektanából. A re-

visaonlzmusnák, mint elméletnek kritikai

visszavetése eg>általán nem jelentette takti-

ksii és l^ektani vereségét. A parlamentisták,

a Bzakszervezetek és az elvtársak tovább is

az általános revizionizmusnak, a gyakorlati

részletezésnek és a nemzeti sziikkoruségnek

levegdjében éltek és dolgoztak. A refonniz-

mus mé? August Bebelnek, e korszak legki-

válóbb képviselójének agyára is rányomta

bélyegét.

Az opportunizmusnak szelleme kfil($ii(^

sen hatalmába keritette azt a nemzedéket,

mely a nyolcvanas években kerult a pártba^

a Bismarck-féle szocialista ellenes tórvények

és az Európa-szerte clnyomó reakció idején.

Ebben a nemzedékben nem volt meg az az

apostoU buzgalom» mely áthatotta az elsd

Internationale-Ial kapcsolatos nemzedéket,

léptei eié gáncsot vetett a gyozeimes impe-

rializmus, kénsrtelen volt alkalmazkodni a

szocialista ellenes tdrvények csapdáihoz és

kelepcéihez, ez a nemzedék tehát a mérséklet-

nek, a forradalom iránti alkotmányos bizal-

matlanságnak szellemében ndtt fel. A ma
fitven-hatvan éves emberek ezek, u^anazok,

kik a Bzakszervezetek és a politikai szerveze-
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tek élen állanak. A reformizmus a politikai

léiektanuk, vagy talán elméletuk is. A kapi-

talista fejlodés tényei bebizonyitx>tták» hogy

a szocializmusba való fokozatos átmenet,

vagyis a revizionizmusnak az alapja a leg-

nyomoruaágosabb utópisztikus álom. Azon-

ban a szocíáldemokrácia fokozatos politikai

beszSvódése a nemzeti állam gépezetébe tra-

gikus valósággá vált» a^ egész emberi nem
számára.

A párisi Kommiin óta leprdiilt har-

mincot év alatt az orosz íorradalom volt az

elso nagy esemény, mely fxiss szelldt vegyi-

tett Európa fiilledt légkdrébe. Az orosz

munkásosztály gyors fejlodésének és ossz-

pontositott forradalmi tevékenységének vá*

ratlan ereje nagy hatást gyakorolt az egész

civilizált világra és lendiiletet adott minden-

felé a kiélesedo politikai ellentéteknek. Az
orosz forradalom siettette Angliában a fUg-

getlen munkáspárt megalakidását. Auztriá-

ban, hála a kiilouieges kóriUményeknek, álta-

lános férfi-szavaz6jogra vezetett. Az orosz

forradalom visszhangja Franciaországban a

szindikalizmus formáját oltotte fel, mely a

francia proletáriátus felébredt forradalmi

irányzatának megfelelótlen gyakorlatí és el-
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méleti formában adott kifejezést. És Német-

országban az orosz íorradalom hatása jelent-

kezett a párt ifja balszámyának eróaodésé-

ben, ii vezuto szerepel jálszó kózépnek a bal-

azárny feié való hajlásábau és a revizioniz-

mu8 elszigeteléflében. A porosz választó-

jognak, a junker politika! pozició kul-

csának kérdése hatalmasabb huUámokat

vetett. És a párt elvben elfogadta az általá-

nos sztrájk forradalmi módszerét. Azon-

ban mind ez a belso átalakulás nem bizonyult

elegendónek arra, hogy a pártot a politikai

offenziva utjára terelje. A párt hagyomá-

nyaihoz hiven, a radikálizmus felé fordulás

vitákbau és határozati javaslatokban nyilvá-

nult meg. fis annál tovább sohasem ment.



IX. FEJEZET.

A fonadaimi as^Uem hanuaUMu

A íorradalmi dagályt hat vagy hét éwel

esselótt mindenutt a íorradalmi apály kdvet-

te. Oroszországban gyózott az ellenforrada-

lom és az orosz proletáriátus számára a ha-

nyatlás korszaka kezdodott meg ugy a poli-

tikában, mint saját szervezetének erejében.

Ausztriaban a munkásosztály által meekez-

dett vivmányok láncolata megszakadt, a tár-

sas biztositási t5rvények a kormány irodái-

ban korhadtak, az általános férfi-szavazójog

areiiáján megindult nemzetiségek tusája

meggydngitvén és részekre szasrgatván a azo-

ciáldemokráciát. Angliában a Labor Party,

miután eiszakadt a iiberáiis párttól, ismét a

legszorosabb szdvetségre lépett vele. Fran-

ciaországban a szindikalisták átcsaptak re-

form álláspontokra. Gustave Hervé onma-

gának az ellentétje lett a legrdvidebb íd6

alait. A német szodáldemokráciáiiál pedig a

revizionisták ismét feliitotték fejuket, felbá-

torodva azon, hogy a tdrténelem alkalmat
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nsrujtott nekik a bosszura. A déli németek

elkovették a koltségvetés tiinteto megszava-

zását. A marxisták kénytelenek voltak fel-

cserélni támadó taktikájukat a védekezésseL

A balszárny azon torekvései, hogy a pártot

tevékenyebb miikodésre birják, sikertelenek

voltak. Az uralkodó kozép mindinkább a

jobbszárny felé hajolt és a radikálisokat el-

szigetelte. A konzervativ irányzat magához

tért az 1905-ben kapott csapás után és dia-

dalmaskodott az egész vonalon.

A forradalmi tevékenység hiányában és

mivel alkalma volt a reform munkára, a

párt minden erejét szervezeteinek kiépitésé-

re, párttagok és szakszervezeti tagok szerzé-

sére íorditotta. A párt, mely évtizedeken át

az opportunista várakozás álláspontjára volt

kárhoztatva, a szervezetek felépitését ugy

folytatta, mintha az volna a végcél. A né-

met szociáldemokrácián az egyszeru routine-

munkából eredt tétlenség szélleme sohasem

vett nagyobb erót, mint azokban az években,

melyek kdzvetlentil megelózték a nagy ka-

tasztrófát. És kétségtelen, hogy a szerveze-

tek, pcnztárak. munkás otthonok és nyomdák

megóvásának kérdése rendkivul íontos sze-

repet játszoit annak az álláspontnak meg>
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határozásában, melyet a parlamenti frakció

a háboru iránt elfoglalt a Reichstagrban. ''Ha

másként cselekedtiink volna, romba dóntot-

túk volna szervezeteinket és sajtónkaty"— ez

volt az elsd érv» melyet egy vezeto szerepet

vivo német elvtárstól hallottam.

£s mennyire jeilemzó arra az opportu-

nista pszichologíára, melyet a puszta szerve-

zeti munka szttlt, hogy a kilencvenegy szo-

ciáldemokrata lap kóziii egy sem találta le-

hetségesnek, hogy tiltakozzék Belgium meg-

sértése ellen. Egyetlen egy sem! A szocia-

lista ellenes tdrvények visszavonása után a

párt aokáig habozott, mielott nyomdákat ren-

dezett volna be, nehogy ezeket a kormány le-

foglalja nagy események bekovetkezésekor.

És most, bogy nyomdái vannak, a párt hiva-

talnok kara retteg minden dontó lépést51, ne-

hogy alkalmat adjon az elkobzásra.

Valameimyi esetnél ékesebben szól az,

hogy a VorwUrts engedélyért konyorgott,

hogy tovább fenmaradhasson, — az osztály-

harc bizonytalan idóre szóló felfuggesztésé-

nek alapján. A német szociáldemokrácia

valamennyi barátja mély fájdalmat érzett,

amikor a kózponti lapot kezcbe véve olvasta

a megalázó szavakat: ''A hadvezetoség pa-
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rancsábóL" Ha a Vorwdrts tilalom alatt

marad, az oly fontos politikai tény lett volna»

melyre a párt késobb buszkén hÍTatkozha-

tott volna. Mindenesetre tiszteletre méltóbb

lett volna» mint az, hogy tovább fenmarad-

jon, hondokán a tábomoki csizmatalp nyo-

mával.

De a párt méltdságának és elveinek

kérdésénél sokkal fontoaabb volt a taglét-

számnak, a nyomdáknak és szervezeteknek

a kérdése. £s igy a Varwárta most él to-

vább/ mint a junkerség berlini és louvaím

határtalan brutalitásának és a német szo-

ciáldemokrácia határtalan opportunizmusá-

nak két oldalas bizonyitéka.

A jobbszárny inkább megmarad elvei

melletty melyek politikai azempontokból ered-

tek. Wolfgang Heine nagyjából kdrvonalaz-

ta a német refornnizmusnak eme elveit abban

az abszurd vitában, hogy a azociáidemokra-

ták kivonuljanak-e a Beichstag gyUléatermé-

ból, amikor a képvivselók felállanak, hogy a

császár nevét éljenezzék, vagy pedig egysze-

rUen filve maradjanak-e? "A német biroda-

lomnak k5ztársasággá tétele most és még
egy ideig nem tartozik a lehetdségek kórébe,

tehát eziddflzerint valóban nem politikai kér*

Digrtized by Google



164

désunk." Az el uem ért gyakorlati ered-

ményt még el lehet érnit de csak a szábadelvU

burzsoáziával kózósen. **Ezért, s nem pedig

mivel a formákhoz ragaszkodomt felhivtam

a figyeimet arra a tényre, hogy a parlamenti

kooperációt meg fogja neheziteni az oly tiin-

tetés, mely sziikségteienul megsérti a Ház
Wbbségének érzelmeit"

De ha a monarchikus illemszabályok

egyszerii megsértése elég arra, hogy megsem-

misitse a szabadelvu kdzéposztálylyal való

reform-kooperációt, ugy a burzsoá ^^em-

zettel" való szakitás a nemzeti "veszéljr'*

pillanatában évekre utját állná uemcsak

a kivánt reformoknak, hanem mínden re-

form kivánságnak is. Azt az álláspontot,

melyet a párt-kozép routine-istáinak csupán

á 8zervezetért való aggodalom irt eld, kiegé-

szitették a revizionisták politikai szempont-

jai. Álláspontjuk minden tekintetben tar-

talmasabbnak bizonyult és felulkerekedett.

Most az egész párfcsajtó szorgalmasan dicséri,

amit valamikor szidalmazott, hogy a mun-

kásosztálynak jelenlegi hazafias álláspontja

a háboru után megnyerje a tulajdonnal biró

osztályok jóindulatát rcformok megadására.

A német szociáldemokrácia tehát e nagy
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események nyomása alatt nem érezte magát

olyan forradalmi hatalomnak, melynek fe-

ladata magasan felette áll az államhatárok

kiterjesztésére vonatkozó kérdésnek; olyan

hataloiiiiiak» melyet egy percre sem ragad

magával a nacionalizmus íorgataga, hanem

nyugodtan megvárja a kedvezo piiianatot,

hagy az Internationale tdbbi szervezeteivel

egyesíilten céltudatosan avatkozzék az ese-

mények íolyamatába. Nem, a német szociál-

demokrácia inkább valami esetlen szekérsor-

*nak érezte magát, melyet ellenséges lovasság

fenyeget. Ezért tehát az Internationale

egész jovdjét alárendelte az osztály állam ha-

tárvédelme meglehetdsen tárgytalan kérdésé-

nek, mivel elsósorban is fóként konzervativ

államnak érezte magát az államban.

"Nézzétek Belgiumot !
' kiáltja a Vor-

wárts, hogy íeibátoritsa a munkás-katoná*

kat. A Nép Házakból kórházak lettek^ a la-

pokal elnyomták, a pártélet kilialt.* Tehát

* A Vorwftrts «gyUc ssentiment&lla tuddsitdja

Irja, bogy a MalBoa du Peuj^e-lien kereste a belga

elTt&raakat, aaonban német táborl kOrházat talált

ott. É8 mit akart a VorwArtt tudOslt^Ja a belga

elTtáraaktól? Meg akarta nyerni 6ket a német
nép iigyének, — amikor éppen Brúsuelt "uyerték,

meg a német nép ugyének!"
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tartsatok ki a végBSkíg, ''amig a gyózelem a

miénk nem iesz/' Más szavakkal : folytassá-

tok a pusztitást a a saját kezetek munkája

legyen számotokra elrettentó lecke. '^Nézzé-

tek rJelgiumot," és e borzalomból meriUetek

bátorságot ujabb romboláara.

Amint elmondottunk, nem csupán a

német szociáldemokráciára vonatkozik, ha-

nem az Internationale vaiamennyi régibb

ágára, mely végig élte az utolaó félszázad tor*

ténelmét.
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A mmkášosztály imperiaUznuiša.

Még egy tényezo maradt tisztázatlanul a

második Internationale osszeomlásában. Ez

azoknak az eseményeknek a kdzpontjában áll»

melyeken a párt áthaladt.

A proletá osztálymozgalom fiiggése,

kuldhdsen a gazdasági dsszetúzésekben, az

állam imperialista politikájának céljaitól és

sikereitól, olyan kérdés, melyet tudomásom

szerint a szocialista sajtó még sohasem tár-

gyalt. fis én sem kisérelhetem meg» hogy e

munkának szuk keretei kozt megoldjam. Amit

erre vonatkozólag mondok, szukségszeruleg

csak rvid áttekintés lehet.

A proletáriátus erósen érdekelve van a

termelés eróinek fejlodésében. A mult kor-

szak gazdasági fejlódésének alap-tipusa az a

nemzeti állam volt, melyet az 1789 és 1870

kozt lefolyt forradalniak és háboruk terem-

tettek meg. A proletáriátus minden ontuda-

tával hozzájárult a termeló er5k kifejleszté-

séhez a nemzeti alapon. Támugatta a bur-
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zsoáziát kulsó ellenségekkel való kfizdelmei-

ben a nemzeti feiszabadulásért ; a monarchiá-

val, a íeudalizmussal és az egyházzai való

harcaiban a politikai demokráciáért. És a

proletáriátus olyan mértékben vette át a be-

fejezetlentil hagyott tdrténelmi íeladatot, a

milyen mértékben a burzsoázia a ^'rend és

torvény" hive lett, vag^is reakcióssá vár.o-

zott. A burzsoáziával szemben a békének, kul-

turának és demokrácíának védelmezése által

hozzájárult a nemzeti piac kibóvitéséhez s

ezáltal megadta a lenduletet a termelési erok

kifejlodésének.

A proletáríátusnak egyenló gazdasági

érdeke volt mindazon országoknak demokra-

tikus és kulturális fejlodése, melyek saját

országával eladÓ és vásárló viszonyban állot-

tak. Ez volt a proletáriátus nemzetkozi szo-

lidáritásának legíontosabb biztositéka ugy a

végsd célokra, mint a míndennapi kérdésekre

vonatkozólag. A munkásosztály politikájá-

nak fócélja a kuzdelem volt a barbárság ma-

radványai» a militarizmus határtalan kdve*

telései, az agrár vámok és a kozvetett adók

ellen és ezzel kozvetve vagy kózvetleniil a

termelés erdinek kífejlódését segitette elé.

£s éppen ez az oka annak^ hogy a szervezett v
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'munkások nagy tóbbsége politikailag a szo-

ciáldemokráciával egyesité erejét. A terme-

Id erók íejKkiéséuek mmden akadálya a szak-

szervezeteket a lehetó legkSasdebbról érínti.

Amint a kapitalizmus a nemzeti alapról

nemzetkozi-imperialista alapra tért kt, a

nemzeti termelés és vele egyiitt a proletáriá-

^ tus gazdasági harca kozvetlenul fuggóvé vált

a világpiac azon viszonyaitóli melyeket a

dreadnaughtok és az ágyuk szereznek meg*

Más szavakkal: a proletáriátusnak széles-

korii torténelmi értelemben vett alapveto

érdekeivel szemben a proletáriátus kttidnbdzd

rétegeinek kdzvetien szakma érdekei kozvet-

leniil a kormányok kiilpolitikájának sikerei-

tol vagy kudarcaitól váltak íuggóvéu

Anglia más orsz&gokat jóval megeldzve

a rabló imperializmus alapjára tette át ka-

pitalista fejlódését és világuralmát a proletá-

ríátus felsd rétegeinek érdekévé tette. Az
angol proletáriátus saját osztályérdekelt véd-

ve csupán arra szoritkozott, hogy nyomást

gyakoroljon a burzsoá pártokra^ melyek részt

adtak neki is más országok kapitalísta ki-

zsákmányolásából. És nem is volt fiiggetlen

politikája addigy amig Anglia nem kezdett

kiszoralni a világpiacról, tdbbek k^tt leg-
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fdbb vetélytársának, Németországnak nyo-

mása foljtán.

De Néíiietországnak ipari világ jelento-

ségiivé fejlódéflével a német proletáríátusnak

széles rétege is fúgg&vé vált a német imperia-

lizmustól, nem csupán anyagilag, de szellemi-

leg is. A Vorwarts irta augusztus ll-én,

hogy a német munkások, ''akik a politikailag

értelmesek kózé számittatnak, kiknek éve-

ken át hirdettuk az imperializmus veazedel-

meit, (bár naffyan kevés sikerréí, he kell val-

lanunk,)" éppen ugy szidalmazzák az olasz

semlegességet, mint a legszélaó soviniszták.

De ez nem akadályozta meg a VcrwUrU-eí

abban, hogy a német munkásokat az impe-

rializmus véres munkájának igazolása végett

''nemzeti'' és ''demokratikus" érvekkel ton^e

meg. (Némely irónak a hátgerince olyan haj-

lékony^ mint a tolla.)

Azonban mindez nem változtat a ténye-

ken. Amikor bekóvetkezett a dónto pillanat»

a német munkások ontudatában nem volt ész-

lelbetó engesztelhetetlen gyulólet az imperia-

lista célok iránt. Ellenkezóleg, ugy látszott,

hogy szi vesen meghallgatják a nemzeti és

demokratikus frázisokba burkolt imperialis-

ta sugdolózáaokat. £z nem az elsó eset^
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bogy a német szociáldemokráciánál megnyil-

vánult a szocialisztikus imperializmus. Elég

emlékezetbe idézni azt a tényt» hogy Stutt-

garton a nemzetkozi kongresazuson a német

kiild6ttek t5bbsége» nevezeteseii a szakflzer-

vezeti tagok voltak azok, akik a gyarmat-

poUtika kérdésében a marxista határozat el-

len szavaztak. Abban az iddben ez azenzá-

ciós esemény volt, de jelentósége a mai ese-

mények világitásában tunik £ei tisztáiu £z

idd szerint a szakszervezeti lapok a német

munkás ugyét a Ilohenzollern hadsereg mun-

kájával sokkal ontudatosabbaii és sokkal ma-

gától értetéddbben kapcsolják 58sze» mint po-

litikai lapjaik teszik.

Amig a kapitalizmus uemzeti alapon

maradt, a proletáriátus nem tartózkodhatott

attól, hogy parlamenti, kozségi és egyéb te»

vékenysége áital részt ne vegyen a viszonyok

demokratikussá tételében és a termeló erók

kiíejlesztésében. Az anarcbistákat elszigelt-

ségre és fokozatos kipusztulásra kárhoztatták

azon tórekvéseik, melyekkel formális íorra-

dalmi agitádót akartak inditani a szociálde-

mokrácia politikai harcaival szemben. De a

mikor a kapitalista államok átlépik nemzeti

formáiknak kereteit s imperialífi^ta világha*
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talmakká válnak, a prolet&riátus nem tud

ellent állni ennek az uj imperíalizmusnak.

£s ennek oka az az ugynevezett minimális

program, mely a nemzeti állam kereteihez

alkalmazta céljait. Amikor f6 gondja a vám-

szerzodések és a szociális torvényhozás, kép-

telen olyan energiával kiizdeni az imperíaliz-

mii3 ellen, mint amilyennel a feudálizmuB el-

len kiizdott. Az osztályharc régi móclszereit,

a piac mozgalmaihoz való alkaimazkodást

használván fel az imperializmus által terem-

tett viszonyok kozepette, maga is í uggové

válik az imperializmustól anyagilag is, szel-

lemileg is.

A proletáriátus csakis a szocializmus

zászlaja alatt mérheti óssze íorradalmi ere-

jét az imperializmussal. A munkásosztály

addig tehetetlen az imperializmussal szem-

ben, amig nagy szervezetei megtartják régi

opportunista taktikájukat. A munkásosz-

tály mindenható lehet az imperializmus ellen,

amikor a tárdadalmi íorradalom harcterére

lép.

A nemzeti parlamenti ellenzékesked^s

módszerei nemcsak nem émek el objektiv

eredményeket, hanem a munkástomegek is

elvesztik érdeklddésiiket, mivel ugy látják.
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hogy keresetuket és létuket nem érinti az,

ami a parlamentben tórténik. Az imperia-

lizmus a világpiacon a parlamentaristák háta

mogott éri el sikereit.

A nemzeti-parlamenti ellenzákeskedés

módszerei nemcsak praktikus eredményeket

nem érhetnek el, hanem a munkásokra S3'a

képesek hatni^ mivel a munkások ugy látják,

hogy a parlamentaristák háta mógdtt az im->

perializmus fej^yveres erovel csokkenti a

munkabért és a munkás életét egyre íuggób-

bé teszi a világpiacon való sikereitól.

Nyilvánvaló volt minden gondolkodó

szocialista elott, hogy a proletáriátus nem az

agitáció áltaU hanem csupán egy tdrténelmi

világ-kavarodás által jut el az opportuniz-

mustól a forradaiomig. De azt senki se iátta

eldre^ hogy a tdrténelem ezt a kikerulhetetlen

taktika változást az Internationale szeren-

csétlen osszeomlásával fogja megeloztetni.

A tdrténelem rettentó kiméletlenséggel dol-

gozik. Mi a tdrténelemnek a rheimsi ka^

thedrális ? És mi iiéki néhány száz vasy ezer

politika! reputáció? És mi néki százezrek

vagy milliók élete?

A proletáriátus sokáig maradt az eló-

készitó iskolában, sokkal tovább, semmint
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nagy eloharcosai gondolták volna. A torté-

nelem kezébe vette a aeprót, a gyongébb utó-

dok Intemationaleját elfidpdrte, a lassu moz-

gásu milliókat kivezctte a sikra, ahol véTso

illuzióikat vér mossa el. Rettenetes kisérle-

tezés. Kimenetelétdl talán az eurépai civili-

záció sorsa fUgg.
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A forradalnu korszak.

A mult század végén Németországban

heves vita támadt e kérdés felett: Milyen

hatása van az ország ipari állammá fejlo-

désének a hadi erejére? A reakcióa agrár-

politíkusoky mint Sehring, Karl Ballod^

Georg Hansen és mások, azzal érveltek,

hogy a városi lakosság gyors szaporodása

a foldmilveló kerSletek rovására határozot-

tan aláássa a birodalom hadi erejének alap-

ját és aból természetesen az agrárius védo

vám szellemében vonták le hazafias kdvet-

keztetéseiket Ezzel szemben Lujo Brentá-

no és hivei éppen az ellenkezd nézet mellett

kardoskodtak. Kimutatták, hogy az induszt>

rializmus nemcsak uj pénz és technikai for-

rásokat nyitott meg, de a proletáriátusban

is kifejlesztette azt az életerót, mely a tá-

madásnak és védelemnek minden uj esz-

kdzét hatásosan képes felhasználni. Szak-

tekintélyeket idéz annak bizonyitására,
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hogy még az 1870—^71-iki régebbi tapaszta-

latok szerint is ''a Westphalia tulnyomólag

ipari kerUleteiból való regimentek a legjob-

bak kozé tartoztak." És ezt a tényt megle-

hetds helyesen azzal magyarázza meg, hogy

az ipari munkás sokkal Inkább képes beil-

leszkedni az uj viszonyokba s azokhoz al<

kalmazkodnL

Nos, melyik félnek van igaza? A jelen-

legi háboru azt bizonyitja, hogy Németor-

8zág» mely a kapitalista irányban a legna-

gyobb haladást tanusitotta, képes volt a

legnagyobb katonai hatalom kiejlesztésé-

re. És a háboru igazolta a tobbi országok-

ban is, melyek a háboruba keriiltek, hogy

a munkásosztály milyen kolosszális és

emellett kompetens erdt képes kífejteni há-

borUS tevékenységében.

Nem a vallás babonája és a végzetben

vald megnyugvás által dsszetartott paraszt-

tomegek horda szerii passziv hósiessége ez/

hanem az áldozatkészség egyéni szelleme,

mely bensó 5szt5nb61 ered és egy Eszme

zászlaja alatt sorakozik.

Azonban ez az Eszme, melynék zász-

laja álatt ma a felfegyverzett proletái-
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tas álly a harcos nacionalizmusnak, a mun-

kások igaz érdekei halálos ellenségének az

Eszméje. Az uralkodó osztály elég erosnek

bízonyult, hogy Eszméjét a proletáiiátusra

kényszeritse és a proletáriátus, cselekcdeté-

nek tudatában, értelmességét, lelkesedését,

bátorságát osztálye^enségének szolgálatá-

ba állitotta. Ez a tény pecsételte meg' a szo-

cializmus rettentó vereségét. De a szocializ-

mus sryózelmére me^jritja minden lehetó-

ségének az utját is. Nem lehet kétséges,

hogy az az osztály, mely egy ''igazságos-

nak" képzelt háboruban ekkora szilárdsá-

got és áldozatkészséget tanusit, e tulajdon-

ságainak kifejlesztésére még nagyob képes-

fléget fog tanusitani, ha az eseményék folya^

mata olyan feladatot fog reá ruházni, mely

méltó ennek az osztálynak tdrténelmi hiva^

tásához.

A munkásosztály felébredésének, fel-

világosodásának és szervezésének korszaka

megmutatta, hogy ennek az osztálynak

olyan rengeteg forradalmi energiája van,

mely nem jutott kello szerephez a minden-

napi kiizdelmekben. A szociáldemokráda

sikra szólitotta a proletáriátus felsobb ré-
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tegét, de forradalmi enereriájának is utját

állotta olyan taktika elfogadásával, melyet

kénytelen volt elfogadni, a várakozás tak-

tikájáva!, azzal a sztratégiávaU hogy hadd

meritse ki az ellenfél saját magát. Ennek a

korszaknak a jellege olyan tompa és reak-

ciós volt, hogy nem adta meg a szociálde-

mokráciának az alkalmat arra, hogy a pro-

letáriátttsnak olyan feladatot tiizzon ki»

mely áldozatikészségénék szellemét teljesen

igénybe vette volna.

Most az imperializmuB raház reá ilyen

feladatokat. És az imperializmus ugy érte

el célját» hogy a proletáriátust a ''nemzeti

védeletn" sorompóiba állitotta, mely a

munkások számára nem csupán munkájuk

alkotásainak védelmét, nem csupán a ren-

geteg nemzeti vagyonnak a védelmét jelen-

tette, hanem jelentette osztályszervezteik-

nék» pénztáraiknak» sajtójuknak, szóval

mindannak megvédését, amit csiiggedetlen,

kinos harcokkal elértek tobb évtized fo-

lyamán. Az imperializmus erdszakosan .fel-

billentette a társadalmi egyensulyt, elpusz-

titotta a szociáldemokrácia által épitett

zsilipeket, melyék a proletáriátus forradal*
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mi energiájnak áradatát szabályozták éa

saiát medrébe téritették.

De ez a retttenetes turténelmi kisérlc-

tezés, mely egyetlen csapással megtorte a

szocialista Internatiomile geriiicét» halálos

veszélyt rejt magában a burzsoá társadalom

számára is. A kalapácsot kicsavarta a mun-

kás kezébdl s helyébe odaadta a íegyvert

És a mimkás, kit a kapitalista rendszer le-

kótott a géphez, hirtelen kiszakad m^gszo-

kott kóréból s megrtanulja, hogy a társa-

dalmi célok elobbre valók, mint tíizhelyé-

nek boldogsága, sot mint maga az élet.

A munkás^ kezében a fegsrverrel, me-

lyet maga kovácsolt, olyan helyzetbe ke-

riilt, hogy egyenesen tóie fúgg az állam po-

litikai végzete. Akik rendes kdrCilmények

k5z5tt kizsákmányolták és megvetették 6t,

most hizelegnek neki. ugyanakkor bensó

ismeretséget kdt az ágyuval, amit Lassalle

minden alkotmány legfontosabb szakaszá-

nak nevezett. Átlépi a határokat, részt vesz

erószakos rekvirálásokban és segitséget

nyujt abban, hogy a városok egyik kézbol

a másikba jussanak. Olyan változások tor-
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ténnek, amilyeneket ez a nemzedék azelótt

sohse látott.

Mert ha a munkásosztály elóórsei ismerték

i8 azt az elméletetf hogy a Jognak az any-

ja a Hatalom, politikai srondolatvilágukat

áthatotta teljese az opportunizmusnak, a

burzsoá tdrvényekhez való alkalmazkodás-

nak a szelleme. Most a tények tanitásából

megtanulják a legalizmus megvetését és le-

rombolását. Lelki világukban a njugvé

erok helyét dynamikus erók foglalják el. A
nagy ágyuk beleverik fejiikbe az eszmét,

hogy ha egy akadályt nem lehet kikerulnit

le lehet rombolni. Majdnem az e^ész férfi

lakosság átmegy a háborunak eme iskoiá-

jáii» mely olyan borzalmasan reális, egy

iskolán, mely uj emberi tipusokat alakit.

A vas kényszer okle fenyegeti a burzsoá

társadalomnak minden tdrvényét, erkdl-

cseit és vallását. "A szukség nem ismer tor-

yényt/' mondá a német kancellár augusz-

tus 4-ikéii. Az uralkodók a nyilvánosaág

elott piaci kofák nyelvén hazugozzak le

egymást; a kormányok megszegik Unnepé-

lyeeen elismert kdtelezettségeiket; és a

nemzeti egyházak istenuket a nemzeti
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ágyukhoz kotiJ^ mxxxt ahogy a íegyencet le-

láncolják a kényszermunkához. Nem nyil-

vánvaló-e, hogy mindezen kórulményeknek

alapos változást kell eloidézoiok a munkás-'

osztály gondolkodásában, radikálisan ki

kell gyógyitaniok oket a tdrvényesség ká-

bulatából, melyben a poUtikai tespedéa kor-

szaka kifejezésre jut?

A tulajdonos osztáiyok nemsokára

megríadva fogják tapasztalni e yáltozást.

Egy muiikásoztáiy^ mely kereztul ment a

háboru iskoláján, szukségét íogja érezni,

hogy az ero nyelvén beszéljen, mihelyt az

elsd komolý akadályt találja magával szem-

ben a saját oxszágában* ^'A szukség nem
ismer tórvényt/* fogják kiáltani a munká-

fiok, ha a burzsoá torvény parancs fizavával

igyekszik dket vísszautasitani. És a nyomort

az az irtózatos nyomor, mely e háboru alatt

uralkodik és uralkodni íog tovább befeje-

zése után is, olyan iesz, mely a tdmegeket

jó sok burzsoá torvény megszegésére íogja

kényszeritenL £urópának általános gazda-

sági kimeriilése a proletáriátust fogja suj-

tani a legkózvetienebbiil és a legkeményebb-

ben. A háboru kimeriti az állam anyagi for-
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rásait és a munkásoaztály kdvetéhnényei-

nek kielégitésére nagyon korlátoltak lesz-

uek a lehetóségek. Ennek a hataimas politikai

harcokra kelle vezetni, mely - mélyebbé,

szélesebbé válva, a társadalmi forradalom

jellegét óltheti magára, meiynek kimenete-

lét peBze most még senki sem látiiatja

elóre.

Másrészt a háboru milliókból álló se-

reg^ivel és a pusztitásnak pokoli eszkdzeí-

vel nem esupán a társadalom forrásait, ha-

nem a proletáriátus morális erejét is ki-

meritheti. Ha belsó ellenállásra nem talál,

ez a háboru még tobb évig tarthat, váitako-

z6 szerencsévely vúg a Í6bb hadviseldk tel-

jese ki nem merulnek. De ekkor a nemzet

kózi proletánátusnak minden harci energiá-

jétf melyet az imperializmus véres dssze-

eskiivése hozott felszinre, teljese kimeriti

a koksonós megsemmisitésnek rettento mun-

kája* Az eredmény az volna, hogy egész ci^

vilizációnk visszahanyatlana sok évtizedre.

Az a béke, melyet nem az ontudatra tért

nép^ akarata hoz létre, hanem a harcoló

feleknek kolcsónds kimeríilése, olyan béke

volna» mint amilyennel a Balkán háboru ért
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resti béke volna.

Az ilyen béke ismét osszeíércelné az

ellenmondásokaty ellenségeskedéseket éa

hiányosságokat, melyek a jelenlegi háboru-

ra vezettek. £s sok egyébbel egyiitt két

nemzedék szocialista munkája is eltUime

nyomtaianul a vértengerben.

A két kilátás kozul melyik a a valószi-

niibb? Ezt elméletileg bajos volna eiore

meghatározni. A kérdés kizárólag a társa-

dalom óleteróinek miikodestól és minde-

nekfelett a íorradaimi szociáldemokráciá-

tól fQgg.

'*A hábaru haUidéktiiUin beszUntetése^*,

az a jelszó, mely a szociáldemokrácia szét-

szórt sorait egyesitheti ujra ugy a nemzeti

pártokban^ mínt az egész Internationale-

ban. A proletáriátus nem tehetí fuggóvé

békére való torekvését a vezérkarok sztraté-

gíai szempontjaitól. Ellenkezdleg, békére

való torekvéseit szembe kell állitania e ha-

di szempontokkal. Amit a háborus kormá-

nyok a nemzet fentartási harcának nevez-

nek, az valójában a nemzetek kolcsonos
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mesrsemmisitése. Az igazi nemzeti védelem

most a békéért való harcból áll.

A békéért való ilyeu harc számunkra

nem csupán azt jelenti, hogy az emberiség

anyagi és kulturáiis javait mentsiik meg a

további orUletes pusztitástól. £lsd sorban

olyan harcot jelent a mi számunkra, mely

a proletáriátus íorradalmi euergiáját tart-

ja meg.

Az pedig, hogy a proletáriátus sorait

a békéért való harcra egyesitsuk, azt jelen-

ti, hogy a forradalmi szocializmus erdit

állitsuk szembe a duhóngó, pusztitó impe-

rializmussal az egész voualon.

A fdltételeknék, melyeknek alapján a

békét meg kell kotni, — a népeknek a bé-

kéjéty nem pedig a diplomaták kiegyezéséty

— egyformának kell lennidk az egész Inter-

nationale számára.

Ne legymek hadkareok,

Legyen núnden iiemzetnek onrendelke-

zési Jóga,

AlakMmék meg az Európa Egyeš&it

Államai, monarchiák nélkúl, uralkodó feu-

dáUs kaaztúk nélkiUt tUkaa diplomáda nél-

kUL
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A békeagitációy melyet a szociáldemok-

racianak e^^idejuleg kell íalytatui miucien

rendelkezésére álió s jóakarat által meg-

szerezhetó e^zkozzel, uem caupán a mun-

kásokat fogja kiragadni a nacionalista bó-

duitságbói; el íogja végemi a proletáriá-

tus jelenlegi hivatalos pártjai belsó meg-

tiaztitásának mento munkáját is. A máiso-

dik líiternationale uemzeu reviziunistáit

szociálpatriotáity akik a szocializmusnak a

munkálkodó tómegekre gyakorolt hatását

kiaknázták nemzeti militarista célokra, a

muukásodztály meg nem aikuvó forfadal-

mi békeagitádójával vissza kell vetni az

ellenség táborába.

A forradalmi szociáldemokráciának most

kevéabbé kellene tartani az elszigeteltség-

tol, mint bármikor. A háboru a legretten-

tdbb agitációt végzi onmaga ellen: A hábo-

runak minden ujabb napja ujabb tomege-

ket hajt záBzlónk alá, ha az a békének és a

demokráciának becsuletes zászlaja. A béke

jelszava a legbiztosabb mód, melylyel a
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szociáldemokrácia elszigetelheti Európában

a xnilitarista reakciót.

• • • • •

Nekunky marxiatáknak, nincs okunk a

kétségbeesésre. A koxszak, melybe lépiink,

a mi korszakunk lesz. A marxizmus nem

Bzenvedett vereséget £lleiikezdleg: az

ágyuk torkai Európa minden negyedében

a marxizmus elméleti gyózelméról harsog-

nak. 2ái maradt xneg abból a rménybdl,

hogy a fejlddés "bákáš** lesz; hogy a ka-

pitaiista osztály-ellentétek enyhulni fognak,

hogy rendflzeresen beleszovddunk a azoda^

lizmusba?

Az elvbol reíormerek, akik a társadal-

mi kérdést vámszerzódésekkel, fogyasztó azo-

vetkezetekkel, a szociáldemokrácia és a

burzsoá pártok parlamenti kooperációjával

remélték megoldani, most minden remé>

nytiket ''a nemzet íegyvereinék" gydzlemé-

be vetik. Azt várják, hogy a tulaj donos

osztályok nagyobb készséget fognak tann-

sitani a proletáriátas szfikségleteinék kielé-

gitésére, mivel ez bebizonyitotta hazaíias-

ságát
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Ez a remény ostobaság volna, ha nem
rejlene mogotte egy másik, sokkal kcvésbbé

idealisztikus remény, — slz, hogy a hadi

gydzelem a burzsoázia ssámára szélesebb im»

perialista tért nyit, melyen meggazdagod-

hat más országok burzsoáziájának rovásá*

ra és a zBákmányból jutott a aaját proletá

riátusának a más országbeli proletáriátus ^

rovására. A szocialista reformizmys a váló»

ságbm átalakult azoeiaUsta imperiaUzmussá.

Saját szemeikkel láttuk, nuly szánan-

d6an mondott csóddtt az a remény, hogy a

proletájólét békésen fog fokozódni. A re-

formerek saját elméletíikkel szemben kény*

tdenek voltak erdszakhoz folyamodni, hogy

kikeveredjenek ebbol a politikai zsákut-

cábóly — é8 nem a népek erdszakához az

uralkodó osztályok ellen, hanem az uralko-

dó osztályok katonai erószakához más nem-

zetek ellen* A német burzsoázia 1848 óta le-

mondott arról, hogy forradalmi módsze-

rekkel oldja meg problémáit. A feudális

kasztra bizta, hogy az oldja meg a burzsoá^

zia kérdéseit a hábora módszerével. A tár^

sadalmi íejlodés szembe állittotta a pro-

letáriátust a forradalom problémájávaL A
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íorradaiom elol kiterv, a reíormerek túr-

ténelmi hanyatlásának éppen ugy be kellett

kóvetktíZiue, mmi aiiogy a liberáiis burzsoá-

ziáé bekóvekezett A reíormisták is uralko-

dó osztályukra, vagyÍB ugyanazon feudális

kasztra bizták, hogy a proletáriátus prob-

lémáját a háboru módszerével oldja meg.

De a hasonlatosság itt véget ér*

A nemzeti államok megalakuiása való-

jában hosszu iddre megoldotta a burzaoázia

problémáit és az 1871 után kóvetkezó gyar-

matháboruk hosazu sorozata beíejezte ezt

a korszakoty a kapitalista erok fejlodésé-

nek szinterét kibóvitvén. A nemzeti álla-

mok által folytatott gyarmatbáboruk kor-

szaka a nemzeti államok jelenlegi háboru-

, jára vezetett, — a gyarmatokert. Miután a

kapitalista államok a fdld elmaradottabb

részeit felosztották maguk kuzutt, nem ma-

radt eme államok számára egyéb, mint

hogy egymástól ragadják el a gyarmatokat.

''A népnek nem ugy kell beszélni,

— mondja Georg Irmer, — mintha a

német nemzet már elkésett volna attól,

hogy a világ gazdászatáért és a világ-
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uralomért versenyezzen» — hogy a vi-

lág már fel van osztva. Nem volt-e a

fold már ujra meg ujra felosztva a

tdrténelem kcxrszakaiban?'*

(Los vom englischen Weltjoch, 1814,

42. old.)

Azonban a gyarmatok ujra felosztatá-

sa a kapitalista államok kozott nem fosrja

kiterjeszteni a kapitalista fejl^dés alapját.

Az egyik ország nyeresége a másiknak a

yeszteségét jelenti. Tehát Németországban

az osztályharc ideisrlenes lohadása esak

ugy érhetó el, hogy az osztályharc végtele-

niil intenzivebb lesz Franciaországban,

Angliában és viszont. Ezenkiviil dont5 fon-

tosságu tényez6 a kolóniáknak kapitalista

fejlódéfle is, melsmek a jelenlegi háboru ha-

talmas lend ulett ád. Bármi legyen is a

háboru kimenetele, az európai kapitalizmus

imperialista alapja nem lesz tágasabb» ha-

nm mindinkább sziikebb. A háboru tehát

nem íogja megoldani a kérdést imperialista

alapon» hanem ellenkezdlesr» égetóbbé teszi és

a kapitalizmust eme alternativa elé állitja:

Állandó háboru vagy Forradalom.



Ha a háborun a második Internationale

nem tudott erót venni^ kóvetkezményein

nem tud erót venni az e^ész világ burzsoá-

ziája sem. Mi, forradalmi szocialisták, nem

akartunk háborut. De nem ie félimk tóU,

Nem estink kétségbe a tény felett, hogy a

háboru osszetorte az Internát ionale-t. A tor-

ténelem már végzett az Intematiouale-iaL

A forradalmi korszak uj szervezeti for-

mákat teremt a proletá szocializmus kime-

ríthetetlen forrásaiból, uj formákat, me-

lyek megfelelnek az uj feladatok nagysze-

ruségének. És ehez a munkához látunk ha-

Iffdék nélkul, a gépágyuk 6r(ilt bdmbdlésé-

nek, a kathedrálisok Ssszeomlásának Gs a

kapitalista sakálok hazafias tivoltésének

kdzepette. E pokoli gyász-zene kdzepette

tisztán tartjuk gondolkozásunkat és látó

képessé^runket. Ugy érezzúk, mi vagyunk a

Í6v6 egyetlen teremtó eróje. Már sokan

vagyunk, tobben, mint amennyinek lát-

szunk. Holnap tdbben leszttnk, mint ma. És

holnapután milliók kelnék fol zászlónk

alatt, milliók, kik még most is, hatvanhét

éwel a Kommunista Kiáltvány után^ csak

láncaikat yeszithetik.
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